
..NAPIREND 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2015. november 17-i nyilvános  ülésére  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A település rendelkezik közművelődési rendelettel, melyet aktualizálni, újraalkotni szükséges 

a jogszabályi környezet, valamint a helyi viszonyok változásai miatt. 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény határozza meg, hogy a települési önkormányzat kötelező feladata a 

helyi közművelődési tevékenység támogatása. A települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76.§-ban felsoroltakból 

mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. A települési önkormányzat a 

közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, 

illetve közművelődési intézményt biztosít. 

 

„76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 

h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 

i)150 a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.” 

 

A közművelődésről szóló rendelet újraalkotása során figyelembe kell venni a hatályos 

törvényi szabályozást, valamint a helyi társadalom művelődési érdekeit és kulturális 

szükségleteit, a helyi lehetőségeket, a megvalósítani kívánt célok beépítésével. 

 

A Képviselő-testület az előző testületi ülésen megvitatta az előterjesztett javaslatot, mely 

alapján átdolgozásra került a rendelet tervezet. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30818.291609#foot150


 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 

továbbiakban:Kkvt.)/VIII. FEJEZET/ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK/ a települési 

önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásáról szóló IV. 1. d.) alpontjában a települési 

önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatási előirányzata 

8 721 millió forintot, ami fajlagos összegként 1 140 forint/fő, de településenként legalább 1 

200 000 forint támogatást jelent. 

A támogatás a települési önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg az Mötv.-ben, 

valamint a Kult. tv.-ben meghatározott nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak 

ellátásához. A kulturális alapellátás segítésének, a kulturális értékekhez való szélesebb körű 

hozzáférés biztosításának az egyik lépéseként az 1000 főnél kisebb lakosságszámú 

településeken a támogatási összeg nem lehet 1 200 000 forintnál kevesebb. 

 A Kiegészítő szabályok 6. A IV. pont szerinti támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő 

szabályok 

c) alpontjában a IV.1.d) alpont szerinti támogatás jogszerű felhasználásának feltételeként 

előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítsa 

- a nyilvános könyvtár, könyvtári szolgáltató hely és a közművelődési intézmény, közösségi 

színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján vagy munkaszüneti napján is, 

- a közművelődési intézmény nyitva tartását hetente legalább egy alkalommal 21 óráig, 

- a közösségi színtér nyitva tartását havonta legalább egy alkalommal 21 óráig. 

 

A Kktv. támogatásának felhasználására vonatkozó előírásnak megfelelően minden településen 

a  (nyilvános könyvtárnak) és az 5000 fő alatti településeken a könyvtári szolgáltató helynek 

nyitva kell lennie a hét valamely szabadnapján vagy  munkaszüneti napján is. Ezt a 

feladatellátást a közösségi színtér nem biztosíthatja. 

A könyvtári szolgáltató hely heti nyitvatartási óraszámát a kistelepülési 

megállapodásban kell rögzíteni a két félnek. 

 

A könyvtári szolgáltató helyre vonatkozó nyitva tartásra a Polgármester az elmúlt időszakban  

nyilatkozott, mely megküldésre került a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére az 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézettel a könyvtári feladatok ellátására 

kötött megállapodás alapján. A nyilatkozat alapján a Képviselő-testület határozatban dönt a 

könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartásáról, mely a támogatás jogszerű igénybevételét 

szolgálja. 

További kötelezettségként dönteni szükséges a közösségi színtér nyitva tartásáról, mely 

szintén meg kell, hogy feleljen a jogszabályi előírásoknak, - a hét valamely szabadnapján 

vagy munkaszüneti napján és  havonta legalább egy alkalommal 21 óráig nyitva kell tartani.  

 

Javasolt, hogy a települési önkormányzatok a helyi közművelődési kötelező feladatok 

ellátásával kapcsolatos hatályos dokumentumaikat – pl. helyi közművelődési rendelet, 

közművelődési intézmény szervezeti és működési szabályzata, közösségi színtér használati 

szabályzat, közművelődési megállapodás – vizsgálják felül, ha szükséges mielőbb 

módosítsák a támogatásra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok szerint annak 

érdekében, hogy igazoló dokumentummal rendelkezzenek a támogatás jogszerű 

igénybevételéhez. 



 A Magyar Államkincstár a jogszerű és cél szerinti felhasználást ellenőrzi. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet, valamint a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen! 

 

 

INDOKOLÁS 

A település rendelkezik közművelődési rendelettel, melyet aktualizálni, újraalkotni szükséges 

a jogszabályi környezet, valamint a helyi viszonyok változásai miatt. 

A Képviselő-testület megvitatta a beterjesztett tervezetet, melyek figyelembe vételével 

elkészítésre került a végleges rendelet tervezet. 

 

1.§-ban meghatározásra került a rendelet célja, - a közművelődési feladatok, azok ellátási 

formái, módja és mértéke -. 

2.§-ban a rendelet hatálya került meghatározásra. 

3.§-ban általánosan megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat kikkel működhet együtt a 

közművelődési feladatai ellátása során. 

4.§ (1) bekezdésében a közművelődési feladatok általában kerültek meghatározásra,  

4.§ (2) bekezdésében megállapításra került, hogy kötelező feladat a közművelődési 

tevékenysége támogatása, mely támogatáson belül annak céljai kerültek részletes felsorolásra. 

4.§ (3) bekezdésében a közművelődési tevékenység céljainak elérésére meghatározza annak 

formáit. 

4.§(4) bekezdésében utal a rendelet 1. mellékletében felsorolt és részletezett feladat ellátási 

formára, módra és mértékre. 

5.§-ban meghatározza, hogy közművelődési feladataira éves munkatervet fogad el. 

6.§-ban a közművelődési lehetőségekről a  tájékoztatási formákat sorolja fel. 

7.§-ban felsorolja a településen megtalálható közművelődési helyszíneket, színtereket, 

meghatározza, hogy ezen színterek egyike sem működik intézményként, a gazdálkodási 

feladatokat az önkormányzati hivatal látja el. A személyi feltételekről az éves költségvetésről 

szóló rendeletben, a nyitva tartásról határozatban döntenek. 

8.§-ban felsorolásra kerülnek azok a szervezetek, amelyek együttműködnek az 

önkormányzattal a közművelődési feladatai ellátásában, valamint ezen együttműködések 

dokumentálásának formáit és szabályait határozza meg. 

9.§-ban a közművelődési feladatok finanszírozásának forrásaira tér ki, valamint arra, hogy 

esetleges díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről külön határozatban dönt.  

10.§-ban meghatározza, hogy a tárgyévet követően a Képviselő-testületet tájékoztatni kell a 

feladat teljesítéséről. 

11.§-ban megállapításra kerül a rendelet hatályba lépésének az ideje, valamint az e témában 

hatályos rendelet hatályon kívül helyezése. 

    

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján 

 

A rendelet-tervezet címe: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete …/2015.(…..) 

önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról.  

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet elfogadásával aktualizálva lesznek a közművelődési 

feladatok, annak megvalósítási formái, módja, mértéke. 



Költségvetési hatása:  A rendelet elfogadásával a költségvetésben biztosított erre célra 

nyújtott támogatás törvényi feltételei kerülnek teljesítésre.  

Környezeti, egészségi következményei: nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

Egyéb hatása: nincs. 

A rendelet megalkotásának szükségessége: A változó jogszabályi környezet rendeleti szintű 

aktualizálása és a támogatás felhasználás jogszerűségének 

biztosítása. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén az e célra nyújtott támogatás 

felhasználás feltételeinek az önkormányzat nem felelne meg, 

így a nyújtott támogatás visszafizetési kötelezettséget vonna 

maga után. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  -személyi: van, amely 

rendelkezésre áll. 

- szervezeti: nincs 

- tárgyi: nincs 

- pénzügyi: költségvetési feltételek 

biztosítása 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete,  

 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg: 

 

 Hétfő  Zárva 

 Kedd  Zárva 

 Szerda  Zárva 

 Csütörtök Zárva 

 Péntek  15.00 – 18.00 

 Szombat 16.00 – 19.00 

 Vasárnap Zárva 

 

b.) a Kultúrház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg: 

 

 Hétfő  Zárva   

 Kedd  Zárva   

 Szerda  Zárva 

 Csütörtök Zárva 

 Péntek  15.00 -18.00 

 Szombat 16.00 -19.00  Minden hónap utolsó szombatján 16.00 – 21.00 

 Vasárnap Zárva  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az Eötvös Károly 

Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet részére küldje meg. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 


