
KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA   KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉNEK 
 

8/2008./IX.01./ 
 önkormányzati rendelete 

 
a helyi  közművelődési feladatok ellátásáról 

 
Kengyel Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint  a helyi 
közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. 
§-a alapján a következő rendeletet alkotja: 
 
 
Általános rendelkezések 
 

1. §.  
 

A rendelet célja, hogy Kengyel község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az 
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és 
mértékét.  
 

2. §. 
 

Az önkormányzat elismeri, hogy Kengyel község minden polgárának joga van kulturális 
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. 
Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.  
 

3. §. 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
 

a) a helyi  közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő Kengyel községben 
lakó állampolgárokra,  

b) az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira, 
c) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, 
d) a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra. 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája 
 

4. §. 
 

 
1) Kengyel Község Önkormányzata – a helyben kialakult művelődési hagyományokra, a 

település fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, a civil szervezetek és a 
polgárok tevékenységére alapozva – az alábbi közművelődési tevékenységek támogatását 
tekinti feladatának: 
a) Kengyel község közművelődési és kulturális hagyományainak ápolása, 

továbbfejlesztése, a lakosság élethelyzetének és munkaképességének növelése, 
b) az egyetemes nemzeti kultúra értékeinek megismerése, 
c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése, 



d) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,  
e) a civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése,  
f) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, 
g) a szabadidő kulturális eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése, 
h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének 

támogatása – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és 
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekei 
érvényesítésének segítése, 

j) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása 
 
2) A közművelődési intézmények együttműködnek a más településeken tevékenykedő 

kulturális és szakmai szervezetekkel, részt vesznek a térség közművelődési 
rendezvényeinek szervezésében, gondozzák a kistérségi kulturális kapcsolatokat. 

 
 

5. §.  
 
1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 

működtetett, 1Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtárral – mint költségvetési 
intézményekkel látja el. 

2) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az 
önkormányzati fenntartású és alapítású közművelődési intézmények az alapító okiratban 
rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá.  

3) Az önkormányzati fenntartású intézmények éves munkatervükben rögzítik konkrét 
feladataikat, amelyeket az önkormányzat hagy jóvá. 

4) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetője minden év január 
31-ig a Képviselő-testület elé terjeszti az összeállított éves munkatervét, amely az előző év 
értékelését és a tárgyév munkaprogramját tartalmazza. A testület a soron következő ülésén 
dönt a munkaterv elfogadásáról.  

 
6. §.  

 
1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el 

nem látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és 
természetes személyekkel.  

2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az 
önkormányzati közművelődési szervezet nem vállalja, vagy nem tudja ellátni.  

3) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon 
nyilvános pályázatot kell kiírni a pályázati és megállapodási feltételek pontos 
megjelölésével. A pályázati és az elbírálási határidő egyaránt 30 nap. A pályázatokat 
szakértői bizottsággal kell véleményeztetni.  

 
 
 
A közművelődés finanszírozása 
 

7. §.  
 
1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek 

forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a 
központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, 
alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.  



2) Az önkormányzat vállalja, hogy minden évben költségvetése kiadási főösszegének a 
Képviselő-testület által jóváhagyott részt, mint intézményi finanszírozást közművelődési 
feladatokra fordítja, mely tartalmazza a helyi önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 2 pályázathoz vállalt saját erőt is.  

3) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény támogatási összege a 
következő tételekből áll: 

 
a)bázisfinanszírozás 

          aa) az épület előző évi energia, közüzemi és karbantartási költségei, 
          ab) a szervezet tárgyév január 1-i létszámának a költségvetési törvény által garantált  
                bérösszeget 
 
     b) 3 feladatfinanszírozás 

   ba) a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához szükséges dologi és  
         bérköltségek részösszegei 
   bb) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége 
 

8. §.  
 

A díjmentes és díjköteles szolgáltatásaik köréről az 1. sz. melléklet, a közművelődési 
megállapodások feltételrendszeréről a 2. sz. melléklet rendelkezik.  
 
Hatályba léptetés 
 

9. §.  
 

Ez a  rendelet a kihirdetése után 2008. szeptember 1-én lép hatályba. 
 
Kengyel, 2008. augusztus 28. 
 
 
 
/: Korom Károlyné :/       /: Szabó István :/ 
     alpolgármester              jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
Kengyel, 2008. szeptember 01. 
 
     /: Szabó István :/ 
 

         jegyző 
_____________________ 
 
1 Módosította a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
2 Módosította a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
3 Módosította a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
4 Módosította a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
5 Módosította a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
6 Hatályon kívül helyezte a 12/2015.(VI.23.) Ör. 
 



 
1. számú melléklet 

 
 
 
Közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre 
 
 

1) Díjmentes szolgáltatások:  
 

a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 
munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú 
közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, 
közművelődési, közösségi tevékenysége, valamint a R. 4 §-ban felsorolt 
mindazon saját tevékenység, 4 melyet a közművelődési intézmény szervez meg.  

b) 5 A közművelődési intézmény bevételei növelésére díjköteles rendezvényeket is 
szervezhet. 

 
2) Díjköteles szolgáltatások: 

 
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles. 
b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját 

költségvetéséből közvetlen kiadással jár. 
 

3) 6 
a)  
b)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.számú melléklet 
 
 
 

1) Közművelődési megállapodások szabályai: 
 
Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú 
társadalmi szervezet, gazdasági társaság, illetve felsőfokú közművelődési szakirányú 
végzettségű egyéni vállalkozó láthat el. 
 
 
2) Valamennyi pályázóra érvényes pályázati feltétel: 

 
a) legalább  három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított 

közművelődési tevékenység, 
b) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles 

dokumentumokkal való igazolása, 
c) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására 

 
 

3) Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel: 
 

a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban, 
illetve alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles 
másolata, 

b) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 
30 napnál nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és 
jelenléti ív hiteles másolata. 

 
 

4) Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétel: 
 

 
a) Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, érvényes vállalkozói 

igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség oklevele, vagy 30 napnál 
nem régebbi hiteles másolatuk.  

 
 

5) Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője vagy 
alkalmazottja – betéti társaság esetében egy beltagja – felsőfokú közművelődési 
szakirányú végzettséggel rendelkezik.  

 


