
Monostorpályi Községi Önkormányzat  

Képviselő-testületének 

15/2016. (VI. 14.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy meghatározza Monostorpályi Községi Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) közművelődéssel kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok 

művelődéshez való jogának gyakorlását, biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a 

település hagyományainak ápolását, a helytörténeti és korismereti törekvéseket, rögzítse a 

könyvtárhasználat jogának biztosítását, szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését.  

2. § 

(1) Ezen rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és 
kulturális igényeinek figyelembe vételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok 
alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési 
tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási 
alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó, 
esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a település hagyományainak ápolásához, a 
helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségeiszerepének növeléséhez, a helyi értékek 
védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 

(2) Kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok: 

a) részben az információs társadalom felé haladás, részben a magyarországi és a magyar nemzetet 
érintő globális folyamatok értelmezésének segítése; 

b) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a település kulturális érdekképviselete 
az esélyegyenlőség szolgálata; 

c) a község sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és 
közkinccsé tétele,  

d) a település népességmegtartó kondícióinak megőrzése, illetve növelése; 

e) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása; 

f) a Monostorpályi kulturális arculatának kialakítása a lakosság polgárosodásának elősegítése 
folyamatos cél. 

 

 



 

(3) Monostorpályi Község Önkormányzata biztosítja az alábbi alapelvek érvényesítését:  

Mindenki: 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a 
nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével 
kapcsolatos ismereteket a Községi könyvtár gyűjteményi tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, 
a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális és közművelődési intézmények 
szolgáltatásait, 

c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai 
érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen, 

d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező, szervezeti és tartalmi 
segítséget kapjon. 

 

3. § 

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

4.§ 

Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység 

és a szolgáltatás megfelelő szintű működését. Gondoskodik a közművelődési feladatok 

ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már 

meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztésről.  

2. A rendelet hatálya 

5.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Monostorpályi Község lakosságára, az önkormányzat által fenntartott 

közművelődési intézményre, Monostorpályiban működő civil szervezetek, az önkormányzattal 

egyeztetett közművelődési tevékenységre, egyéb szervezetek, intézmények Önkormányzat által 

támogatott kulturális, közművelődési célú feladatvállalásaira.  

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

6.§ 

(1) Az Önkormányzat feladata az alábbi közművelődési tevékenységek támogatása:  

a) az iskolarendszeren kívüli, önképző, életminőséget és életesélyt javító, tanulási, felnőttoktatási 

lehetőségek, ismeretterjesztő tevékenységek; 



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

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; 

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

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

különböző kultúrák között kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése-különös 

figyelemmel a testvér-települési kapcsolatok ápolására és fejlesztésére; 

d) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő, szabadidő eltöltésére alakult és civil szervezetek, 

ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket 

produkáló művészeti és szellemi alkotó közösségek, csoportok, magánszemélyek tevékenységének 

elismerésére; 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése és 

az e célra alakult szövetségek támogatása; 

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; 

g) a település és környéke helytörténeti dokumentumainak, tárgyainak gyűjtése, feldolgozása, 
nyilvántartása, állandó helytörténeti kiállítás és időszakos kiállítások szervezése; 

 
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása.  

4. Helyi önszerveződő közösségek támogatása 

7.§ 

1) Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a 

tevékenységet, amelyet a településen élő, vagy dolgozó lakosok önszerveződő közösségei 

végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a lakosok közéletbe való bevonása, a 

település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a 

hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében. 

2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves 

költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően megállapítja az 

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának mértékét. 

5. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei 

8.§ 

(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 

5. §-ában foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó feladatokat 

közművelődési intézmény fenntartásával és közművelődési megállapodás(ok) megkötésével 

biztosíthatja.  

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a Községi Művelődési Ház és az Önkormányzat 

Alapító Okiratában foglaltak szerint látja el.  



9. § 

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátására a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, magánszeméllyel, illetve nem helyi önkormányzati 

fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet a 

törvényben meghatározottak szerint.  

10. § 

(1) Az Önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokra, a község fejlesztésének 

koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva a 

közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai: 

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőségek, 

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. 

6.A közművelődési feladatellátás támogatása 

11. § 

(1) Az Önkormányzat a Művelődési házat tevékenységében fenntartja, lehetőségeihez képest 

törekszik épületének, berendezési tárgyainak korszerűsítésére, a közművelődési feladatok 

színvonalas ellátásához szükséges feltételek biztosítására.  

(2) A feladatok színvonalasabb ellátása érdekében pályázhat, pénzbeli felajánlást, támogatást, 

adományt fogadhat el.  

 

 

 



7.A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

12.§ 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődéssel kapcsolatos 

hatásköröket Monostorpályi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, melyeket a 

polgármesterre átruház.  

13.§ 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 

jogszabályok alapján látja el.  

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézményének szakmai ellenőrzését a polgármester vagy a 

Képviselő-testület a szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.  

8. Záró rendelkezések 

14.§ 

Jelen rendelet 2016. június 17. napján lép hatályba. 

 

  Szabó József      Juhász Péter  

  Polgármester    Jegyző 

 

A jelen rendeletet 2016. június 14. napján kihirdettem.  

 

Juhász Péter  

jegyző  


