
SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2000. (IV. 27.) számú rendelete 
 

az Önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatásáról 

 
Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: az önkormányzat) 
a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján 
az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásával 
kapcsolatos feladatait: 
 
 

I. RÉSZ 
 

Általános rendelkezések 
 

Alapelvek 
 

1. § 
 
Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Sajtoskál község polgárainak jogát 
a.) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint 
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét a rendelkezésére álló 
eszközök útján; 
b.) a klubkönyvtár szolgáltatásainak igénybevételére; 
c.) a mőveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közmővelıdési 
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, 
közmővelıdési közösségi színtér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint 
szervezet alapításához, mőködtetéséhez. 
 
 

2. § 
 
Az önkormányzat közmővelıdése nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy 
politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés; a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden 
személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 
különbségtétel nélkül.  
 
 

A rendelet hatálya 
 

3. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed: 



- a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı, a községben lakó 
állampolgárokra; 

- a klubkönyvtárra, közösségi színtereire és azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve 
mőködtetıire; 

- a képviselı-testületre. 
 
 

II. RÉSZ 
 

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai 
 

4. § 
 

Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során hangsúlyos 
feladatának tekinti: 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek segítését: 

- a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését; 
- - a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését; 
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi mővelıdési szokások gondozását, gazdagítását; 
- a környezetkultúra javítását, az esztétikai kultúra fejlesztését; 
- - az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését,  
- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását; 
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 

támogatását, különös tekintettel a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és 
szellemi alkotóközösségek tevékenységére; 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését; 

- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását. 

 
 

III. RÉSZ 
 

Az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának struktúrája és intézményei 
 

5.§ 
 

Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §.-
ában foglalt feladatai ellátása érdekében közösségi színteret biztosít. 
 
 

Az önkormányzat közmővelıdési intézményei, közalapítványai, közösségi színterei 
 

6. § 
 

Az önkormányzat nem intézményként, hanem az önkormányzat szakfeladatán a település 
tradícióit is figyelembe véve klubkönyvtárat mőködtet. 
 



7. § 
 
(1) Az önkormányzat klubkönyvtárának feladata elsısorban a település lakosai részére: 
 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek biztosítása; 

- a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló; 
- - a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítése; 
- a település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása; 
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 

támogatása; 
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének 

segítése; 
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; 
- - egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.  

 
(2) Az önkormányzat közösségi színtere tevékenységét nem önálló költségvetési szervként, de 
szakmailag önállóan látja el. Folyó év december 1-jéig elkészítik a következı évre szóló 
munkatervüket és jóváhagyásra benyújtják azt az önkormányzat képviselı-testületének. 
 

8. § 
 

Az önkormányzat egyes közmővelıdési közfeladatai ellátása és segítése érdekében 
közalapítványt, egyesületet mőködtethet. 
 
 

IV. RÉSZ 
 

A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése 
 

9. § 
 
A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos 
felügyeleti és más jogköröket /klubvezetı megbízása/ a képviselı-testület gyakorolja. 
 

10. § 
 
A klubkönyvtár mőködésének törvényességi ellenırzését, gazdálkodási felügyeletét a 
körjegyzı látja el.  
 

V. RÉSZ 
 

A közmővelıdési tevékenység finanszírozása 
 

 
 

11. § 
 



(1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi 
színterek fenntartásához, illetve az alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket.  
(2) Az önkormányzat évente a közmővelıdési feladatainak finanszírozására az állami 
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 
 
 

VI. RÉSZ 
 

A közmővelıdési megállapodás 
 

12. §. 
 
Az önkormányzat a Törvény 79. §, valamint jelen rendelet 7. §, és a 13. §. (3) bekezdése 
szerint meghatározott feladatokra közmővelıdési megállapodást köthet. 
 

13. § 
 
A közmővelıdési megállapodásra vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselı-
testület elé. 
 
 

VII. RÉSZ 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 
Sajtoskál, 2000. április 27. 
 
 
 
 Pados László      Udvardy Zita 
  polgármester                 mb. körjegyzı 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2000. április 27-én. 
 
 
 
 
       Udvardy Zita 
       mb. körjegyzı 

 


