
VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2004.(IV. 5.) számú rendelete 
 

Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Kulturális javak védelméről és 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről” szóló 1997. 

évi CXL. törvény 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.  
 
 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések  
 

1. §  
 

Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete e rendelet megalkotásánál figyelemmel 
van az 1997. évi CXL. törvény végrehajtására kiadott „A helyi önkormányzatok könyvtári és 
a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló 15/1998.(III. 31.) számú 
rendeletnek az önkormányzatot érintő rendelkezéseire.  
 
 

II. fejezet 
 

A rendelet célja 
 

2. § 
 
A rendelet célja, hogy:  
(1) Meghatározza azokat a célkitűzéseket, amelyek a közművelődési feladatellátást a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti 
kötelezettséggel összhangban az operatív teendők sorába helyezi, különös tekintettel a 
közművelődési feladatok ellátásának 
 a) helyi tervezésére; 
 b) tartalmának meghatározására; 
 c) konkrét formáinak kialakítására; 

d) a településen élő lakosság igényeinek sajátosságára, esélyegyenlőségére, 
aktivizálására. 

(2) Elősegítse azoknak a feltételeknek (épület, működés dologi és személyi vonatkozásai) és 
intézkedéseknek, amelyek az önkormányzat kötelező feladatellátása során összhangban 
vannak a helyi alapfokú oktatás és nevelés középtávú koncepciójával, alapelveivel.  
(3) Rendszerezze a közművelődés helyi irányítási szabályait intézményi és civil 
kapcsolatrendszerét, a finanszírozás módját és forrásait, a feladatellátás rendszerét, illetve 
követelményét.  
(4) Ösztönözzön a település lakossága közművelődési igényeinek, az önszervezés formáinak 
feltárására, azok megvalósítási lehetőségeinek keresésére.  
(5) Segítse elő a közművelődés szempontjából figyelemre méltó hagyományok, honismereti 
(helytörténeti) tevékenységek tiszteletben tartását, támogatását.  



(6) A közművelődési intézmények alapító okirata összhangban az 1997. évi CXL. tv. 76. §-
ában tételesen felsorolt tárgyköröket szabályozza a közművelődés: 

- helyi társadalmi és gazdasági környezetigényét; 
- milyen formában szervezetséggel és struktúrával, illetve stratégiával működjön; 
- önkormányzati támogatásának rendszerét.  
 
 

III. fejezet 
 
 

A közművelődés intézményei és működési rendje 
 

3. § 
 
(1) A közművelődési szakfeladaton belül a helyi önkormányzat az alábbi intézményeket 
működteti:  

a) Művelődési ház, 
b) Községi nyilvános könyvtár,  
c) Általános Iskola könyvtár (közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. tv. 11. § 

(1) bek. c) pontja rendelkezésének betartásával). 
(2) A működés tárgyi feltételeit képezik:  

a) az intézmények működésének céljára fenntartott épületek 
b) a berendezési tárgyak (technikai-műszaki eszközök, bútorok, díszítő elemek, 

könyvkötetek) 
(3) A működés személyi feltételeit és felügyeleti rendszerét külön okiratban szabályozza a 
fenntartó önkormányzatok.  
(4) A működés részletes szabályait tartalmazza:  

a) a képviselő-testületnek bemutatott és határozattal tudomásul vett szabályzat; 
b) intézmény típusonként házirend, amely az intézmény vezetője által 

karbantartandó és meghatározott helyen kifüggesztendő; 
c) a szakmai program, melyet az intézmény vezető a képviselő-testület elé terjeszt 

minden évben a költségvetés tárgyalásakor. 
(5) A működés pénzügyi feltételeit a fenntartó önkormányzat a következő forrásokból 
biztosítja:  

- központosított költségvetésből finanszírozandó normatívákból; 
- az intézmény működési bevételéből; 
- az önkormányzat felhasználási kötöttség nélküli normatíváiból, 

illetve előirányzataiból; 
- pályázattal elnyerhető támogatásból. 

(6) A működés önkormányzati igazgatásának szabályait tartalmazza:  
a) az Alapító Okirat; 
b) a működés rendjét tartalmazó szabályzat; 
c) az intézményi vezető munkaköri leírása.  

 
 
 
 
 
 



IV. fejezet 
 

A település közművelődési feladatai 
 

4. § 
 

(1) Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete összhangban az 1997. évi 
CXL. tv. 76. § a)-h) pontokban foglalt felsorolással a helyi közművelődés feladatait az 
alábbiak szerint határozza meg.  

a) iskola rendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése.  

b) Egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, a kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása.  

c) Ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása.  

d) Helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, 
érdekérvényesítésének elősegítése.  

e) Kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.  
f) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
g) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatok részletesebb felsorolását e rendelettel 
szabályozottan működő közművelődési intézmény külön tevékenységi listája 
tartalmazza, amely e rendelet 1. számú mellékletét képezi.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatellátása anyagi támogatása érdekében a jegyző 
jogi és magánszemélyekkel, önkormányzati fenntartású intézménnyel közművelődési 
megállapodást köthet.  

(4) A (3) bekezdés szerinti közművelődés megállapodás iratminta e rendeletnek 2. számú 
mellékletét képezi.  

(5) A közművelődési megállapodást a jegyző az intézmény vezető ellenjegyzését 
követően a soron következő képviselő-testületi ülésen bemutatja, melynek 
jóváhagyásáról a képviselő-testület határozatot hoz.  

(6) A közművelődési megállapodással szembeni követelmények:  
a) A kölcsönös előnyök elvén köttetik és célja az arányos teherviselés, 
b) tekintettel van a támogató, illetve a fenntartó önkormányzat feladatellátó 

érdekeire, működési feltétel-rendszerére.  
 
 

V. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Ez a rendelet elfogadásának napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2004. január 1. 
napját követően keletkezett és még folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

(2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekben a rendelet hatályba 
lépését követően alkalmazottként  



- büntetlen előéletű,  
- a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel 

és szakképzetséggel, illetve szakképesítéssel rendelkező személy 
alkalmazható.  

(3) A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon történik.  
 
 
 
 
Vidák István sk.        Bihi Miklós sk.  
  körjegyző         polgármester  


