
BALATONENDRÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2004.(III.25.) sz. rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. 

 

Balatonendréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: az önkormányzat) 

a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. t.v 77.§-a alapján az alábbi rendelet szerint 

szabályozza a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait: 

 

Alapelvek 

1.§ 
 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Balatonendréd polgárainak jogát 
 

 a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem 
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, 
valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a 
rendelkezésre álló eszközök útján. 

 a közművelődési intézmények szolgáltatásinak igénybevételére 
 műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítása, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, 
közművelődési közösségi szintér szervezéséhez és a jogszabályban meghatározottak 
szerint szervezet alapításához, működtetéséhez. 

 
 

2.§ 
 

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

 
3.§ 

E rendelet hatálya kiterjed: 
 

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

 az önkormányzat közművelődési intézményeire és azok fenntartóira, alkalmazottjaira, 
 a képviselőtestületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra 

 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4.§ 
 

Az önkormányzat  a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 
feladatának tekinti: 
 

 az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítségét, 

 a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
 a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítségét, 
 a település környezeti,  szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
 a környezetkultúra javítását, a faluesztétikai kultúra fejlesztését, 
 az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti, etnikai kisebbségek 
kultúrájára, 

 a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 
 az ismeretszerző, az amatőr alkotó, a művelődő közösségek tevékenységének 

támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és 
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére. 

  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének 
segítését, 

 a szabadidő kulturált célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
 az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

 

5.§ 
 

(1) Az önkormányzat a Törvény 78.§-ában foglaltak szerint közösségi színteret biztosít a 
közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében. 
 
(2) Az önkormányzat  közösségi színtér fenntartójaként a Polgármesteri Hivatalon keresztül 
működteti azt és biztosítja a működtetési feltételek rendelkezésre állását. 
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6.§ 
(1) Az  önkormányzat egyes közművelődési feladatai ellátása érdekében az 5.§ (2) bek.-ben 
megjelölt intézményen kívül az alábbi szervezeteket vonhatja be: 
 

 községi székhelyű, helyben működő társadalmi és civil szervezeteket, 
 oktatási-nevelési intézményeket, 
 ismeretszerző,ismeretterjesztő klubokat, 
 nem községi székhely, de a községben működő  társadalmi és civil szervezeteket, 

 
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt szervezetekkel e rendeletben meghatározott 
közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. 
 

7.§ 
 
 

Az önkormányzat közösségi színtere a Művelődési Ház ( Balatonendréd, Szabadság u. 9.) 
 
 

8.§ 
 
 

A közösségi színtér az alábbi feladatok megvalósításának feltételeit biztosítja: 
 

 az iskola-rendszeren kívüli, öntevékeny,önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása, 

 a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése, 
 a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése, 
 a települési szellemi, művészeti értékeinek, hagyományaink feltárása, megismertetése, 

a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
 a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
 az iskola-rendszeresen belüli testnevelés és sport oktatás feltételeinek biztosítása, 
 a helyi társadalom kapcsolt-rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
 egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

 
 

9.§ 
 
 
 

A közösségi színtér tevékenységét az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon keresztül, 
illetve a 6.§-ban felsorolt szervezetekkel közműködési megállapodás alapján látja el. 
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A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése. 
 

10.§ 
 
(1)A törvény és jelen rendelettel meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve hatáskör átruházás esetén 
a polgármester gyakorolhatja. 
 
(2) A  közösségi színtér törvényességi ellenőrzését  a Polgármesteri Hivatal bevonásával a 
jegyző látja el. 
 
(3) A közösségi színtér szakmai ellenőrzésére a képviselő-testület szakértői jegyzékben 
regisztrált szakértőt kérhet fel. 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

11.§ 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi 
színtér működéséhez szükséges tárgyi feltételeket. 
 
(2) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célú állami 
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 
 
(3) A 6.§. (1) bekezdésében felsorolt szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 
arányában az önkormányzat pénzbeli, valamint természetbeni támogatásban részesítheti. 
Természetbeni támogatás különösen a közösségi színtér helyiségeinek és eszközeinek 
térítésmentes rendelkezésre bocsátása. 
 
(4) A 3.§-bekezdésében megjelölt pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti az e rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását. 
 

Közművelődési megállapodás 
 

12.§ 
 
(1) Az önkormány az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására 
közművelődési megállapodást köthet a Törvény 79.§-ban foglalt feltételekkel. 
 
(2) Közművelődési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6.§-ban meghatározott 
intézmények és szervezetek kezdeményezhetnek. 
 
(3) A kezdeményezést pályázati formában a képviselő-testületéhez kell eljuttatni. 
 
 

Záró rendelkezések 
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13.§ 
 

(1) Jelent rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat közművelődési feladatairól, 
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 7/2000. (IV.20.) sz. rendelet hatályát 
veszti. 
 
Balatonendréd, 2004. március 17. 
 
 
 
  Lovász Zoltánné sk.    Késmárki Tibor sk. 
   jegyző         polgármester 
 
 
 
 
Ezen rendelet kihirdetve: 
2004. március 25. 
 
 
Balatonendréd, 2004. március 25. 
 
 
 
  Lovász Zoltánné 
   jegyző 




