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Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 16.-án megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2020. (IX.22.) önkormányzati rendelete 

a közművelődési feladatok ellátásáról 

Vatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

A rendelet célja, hatálya 

1.§. 

A rendelet célja, hogy Vatta község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az 

önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és 

mértékét. 

A rendelet hatálya kiterjed Vatta Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 

közigazgatási területén a közösségi színterekre, közművelődési tevékenységben résztvevő 

intézményekre, továbbá természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetekre, mind ezek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

2.§. 

Az Önkormányzat  a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 78.§. (3) bekezdés a), 

b), c) pontjában szereplő alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint: 

Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei 

figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

3.§. 

Az önkormányzat az 2.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok 

ellátásával biztosítja: 

a.  a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, 

azokhoz közösségi teret biztosít, 

b. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét, 

c. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét, 



d. a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a 

közművelődési tevékenységbe, 

e. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, 

képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására, 

f. támogatja ismeretterjesztő előadások szervezését, 

g. támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti értékek 

megőrzését, 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

4. § 

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi 

közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja: 

a) közösségi színtér fenntartásával, 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez az alábbi épületeket, ingatlanokat 

biztosítja (Közösségi színtér használatának szabályzata az 1. számú függelék): 

a. Könyvtár-Közösségi Szinter 3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 20. 

b. FALUHÁZ-Közösségi Szintér 3431 Vatta, Szemere Bertalan utca 20. 

c.)  egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas 

nyílt terület. 

5. § 

A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében 

meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja. 

(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település 

közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához. 

(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés 

minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat 

esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja. 

(4)  A helyi civil szervezeteknek térítésmentesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek 

igénybevételét  1 melléklet szerint. 

 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

6. § 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 

a) a településen működő köznevelési intézményekkel, 

b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 

c) egyházakkal és 

d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel, más önkormányzatokkal. 

(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben 

meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati 

fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, vagy magánszemélyek végeznek. 



(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről 

a) plakátok, szórólapok útján, 

b) a települési honlapon, 

c) közösségi oldalakon adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére. 

A közművelődési rendelet felülvizsgálata, közzététele 

7. § 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletét – a társadalmi egyeztetés és a települési 

önkormányzattal való egyeztetés keretében – legalább ötévente felülvizsgálja. 

(2) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közművelődési intézményben kihelyezi 

és kihirdeti, helyben szokásos módon. 

(3) A közművelődési rendeletet a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár felületén közzéteszi. 

 

Záró rendelkezések 

8. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2)  Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Helyi közművelődésről szóló 3./2020. (VI.24.). 

Önkormányzati rendelet. 

 

 

Vatta, 2020. szeptember 24. 

 

 

                   Vas Béla  sk.                                                    Kiss Zoltán  sk. 

                   Polgármester                                                            jegyző 

 

                                                                                                       

Kiadmány hiteles: 

 

Gományné Markó Helga 

Előadó 

 


