
 
 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában 
résztvevő Kengyel községben lakó állampolgárokra, az önkormányzat közművelődési 
intézményeire, azok alkalmazottjaira, a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri 
hivatalra. 
 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 
2. § (1)Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 
jogát és lehetőségét. 
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 
alapszolgáltatásokat, melyek: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 
helyszínbiztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvételfejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésénekhelyszínét, 
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
 
 



3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 
 

3. § (1) A közművelődési feladatokat a Kengyeli József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
(Székhely: 5083 Kengyel, Kossuth L utca 98.) (a továbbiakban: Intézmény) intézmény útján 
látja el. 
(2) Az Intézmény Kengyel Községi Önkormányzat fenntartásában működő, gazdasági 
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait Kengyel Községi 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv látja 
el. 
(3) Az Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, 
közművelődési célkitűzések megvalósításához. 
(4) Az Intézmény kulturális programja, munkaterve minden évben önkormányzati 
jóváhagyással válik érvényessé. 
 

4. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 
 

4.§ (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) és a jelen rendelet által 
meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kengyel Községi 
Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak alapján látjael. 
(3) Az Önkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 
(4) A Törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete érdekében legfeljebb 
hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható. 
 

5. A közművelődésben együttműködő partnerek 
 
5.§ Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 
a) a Kengyelen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 
hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 
személyekkel, 
b) Egyházakkal, 
c) Oktatási, nevelésiintézményekkel, 
d) Civil szervezetekkel,alapítványokkal. 
 

6. A közművelődési feladatok finanszírozása 
 

6.§ Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív 
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített 
állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból, EU-s pályázati úton elnyerhető 
támogatás. 
 
 
 
 
 
 



III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
7. § (1) Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2019. (IX. 25.) 
önkormányzati rendelet. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel 
összeegyeztethető rendelkezéseket tartalmaz. 
 
Kengyel, 2022. február 11. 
 
 
 

Gál József 
polgármester 

Domány Katalin 
jegyző 

 
 
 
A rendeletet a képviselő-testület a 2022. február 10-ei ülésén fogadta el. 
A rendelet 2022. február 11-énkerült kihirdetésre. 
 
 
 

 Domány Katalin 
jegyző 

 


