
Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

Felgyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

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

rendeli el: 

 

I. fejezet 

 

Általános rendelkezések 

1. Alapelvek 

 

1. § Felgyő Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési 

tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a település hagyományait, 

kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését, 

támogassa az önszerveződő közösségeket, így lehetőséget biztosítson a település lakóinak a 

közművelődéshez való jogának gyakorlására. 

 

2. §(1) Minden felgyői polgárnak joga van ahhoz, hogy 

a) megismerhesse a helyi kulturális örökség javait, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a 

közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, 

c) műveltségét, készségeit, életének minden szakaszában gyarapíthassa, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s az erről szóló jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen, 

d) e rendelet szerinti művelődési céljai megvalósításához közösségi színteret, szervező és 

tartalmi segítséget kapjon. 

(2) Az Önkormányzat az alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében az alábbi célokat 

fogalmazza meg: 

a) a közösségi művelődés színterének és infrastruktúrájának biztosítása, 

b) a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek megőrzése, 

c) az ifjúság kulturális életének, művelődési kezdeményezéseinek támogatása, 

d) az időskorúak közművelődési lehetőségeinek biztosítása, támogatása, 

e) amatőr művészeti csoportok, alkotó jellegű foglalkozások (szakkörök, táborok) létrehozása, 

támogatása, 

f) a település természeti, környezeti, kulturális, művészeti, közösségi értékeinek közismertté 

tétele, 

g) a helyi nyilvánosság tájékoztatása, a nyilvánosság elősegítése a médiában. 

 

2. A rendelet hatálya 

 

3. §A rendelet hatálya kiterjed: 

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő felgyői lakosokra, 

b) a község közművelődési színtereire, 

c) közművelődési tevékenységek résztvevőire. 

 

 



II. fejezet 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai, formái 

3. A helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 

4. §(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési céljainak megvalósítása során hangsúlyos 

feladatának tekinti az alábbiakat: 

a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  

b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetését, 

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

mellyel összefüggésben kiállítási és fellépési lehetőséget biztosít, 

d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítését, valamint az Őszirózsa Egyesület Felgyő-, illetve a Geda-Halom Egyesület részére a 

közösségi tér használatát ingyenesen biztosítja, 

e) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, 

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását a Felgyői Községfejlesztő 

Nonprofit Kft. tevékenysége útján  

g) a könyvtári állomány folyamatos fejlesztését, megőrzését, gondozását és rendelkezésre 

bocsátását, 

h) a helytörténeti értékek összegyűjtését. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása 

során szorosan együttműködik a helyi, közművelődési tevékenységet folytató önszerveződő 

közösségekkel. 

(3) Az Önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport (testi kultúra, testi 

nevelés) kiemelkedő jelentőségét. 

 

4. Az önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei 

 

5. §(1) Az önkormányzat kiemelten támogatja az alábbi rendezvényeket: 

a)Iskolai-, óvodai rendezvények 

b) Gyermeknap 

c) Falunap 

d) Adventi rendezvény 

(2) A kiemelt rendezvények megtartása elsőbbséget élvez a többi rendezvénnyel szemben. 

 

III. fejezet 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladata ellátásának szervezeti keretei, struktúrája 

 

5. Közösségi színtér biztosítása 

 

6. §(1) Az Önkormányzat a helyi lakosság közművelődési tevékenységének, valamint a 

lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében, elsődleges közösségi 

színtérként az alábbi létesítményeket tartja fenn: 

a) Könyvtári, Információs és Közösségi Hely Felgyő, címe: 6645 Felgyő, Széchenyi út 6. 

b) Közösségi ház (Deák féle ház), címe: 6645 Felgyő, Ságvári utca 1. 

c) Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér, címe: 6645 Felgyő, II. kerület tanya 52. 

(2) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a településen élő lakosság önszerveződő közösségei 



megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a fenti létesítményeket és azok 

szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére legalább a minimális működési feltételek 

rendelkezésre álljanak.  

 

7. §(1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatait részben a Szociális, 

Oktatási és Sport Bizottság útján látja el. 

(2) A Szociális, Oktatási és Sport Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatát és 

hatáskörét a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

 

6. A nyilvános könyvtári ellátás 

 

8. §(1) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása érdekében általános 

közművelődési könyvtárat tart fenn könyvtárellátási szolgáltatási rendszer útján, mely 

mindenki által használható és megközelíthető. Az Önkormányzat feladatainak ellátására egy 

főállású könyvtáros foglalkoztatott munkatársat alkalmaz. 

(2) A nyilvános könyvtár alapkövetelményeinek megfelelően: 

a) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, 

b) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban nyitva tart, 

c) helyben nyújtott alapszolgáltatásait ingyenesen biztosítja, 

 

9. §(1) A nyilvános könyvtár alapfeladata a település közművelődési könyvtáraként a 

lakosság általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanulásához, a szakmai munkájához, az 

igényes szórakozásához szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása. 

(2) A könyvtár alaptevékenysége: 

a) gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi, feltárja, 

gondozza és rendelkezésre bocsátja, 

b) tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól, 

c) biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését, 

d) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében. 

(3) A könyvtár állományáról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezet. 

Állományellenőrzést és törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végez. 

 

10. §(1) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési könyvtári tevékenységhez szükséges 

személyi és tárgyi feltételeket, biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát. 

(2) A könyvtár használatára vonatkozó részletes szabályokat, a könyvtárhasználat feltételeit, a 

könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit a Könyvtár használati szabályzata tartalmazza. 

 

7. Rendezvényterv 

 

11. §(1) A tárgyévre vonatkozó közművelődési programokat, önkormányzati rendezvényeket, 

egyházi ünnepeket és a helyben működő civil szervetek programjait, valamint azok tervezett 

helyszínét és időpontját az önkormányzat éves rendezvényterve tartalmazza. 

(2) A rendezvényterv összeállítása során az önkormányzat együttműködik a település civil 

szervezeteivel.  

(3) A rendezvénytervet a település honlapján és az Önkormányzat hivatalos lapjában 

hozzáférhetővé kell tenni. 

 

 

 

 



8. Az Önkormányzat hivatalos lapja 

 

12. §(1) A Felgyői Hírek az Önkormányzat időszakonként megjelenő ingyenes, információs 

lapja. 

(2) Az információs lap képes, illetve szöveges beszámolót tartalmaz a község kulturális 

programjairól, rendezvényeiről, a település életét érintő kérdésekről, illetve lehetőséget 

biztosít a község civil szervezeti munkájának bemutatására. 

 

9. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

13. § A közművelődési tevékenység személyi és dologi költségeit az éves költségvetésben a 

vonatkozó szakfeladatok között kell előirányozni. 

 

IV. fejezet 

 

10. Záró rendelkezés 

 

 

14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

Horváth Lajos       Dr. Faragó Péter 

 polgármester            jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

E rendelt kihirdetésének napja: 2017. február 24. 

 

         Dr. Faragó Péter 

              jegyző 

 
 

 


