
 

 

KÜNGÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2005.(VIII.12.) RENDELETE 

 

 

a helyi közművelődésről 

 

 

Küngös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési intézmény- és 

tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben, 

a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek 

biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével -  a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990.évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL. Törvény (továbbiakban: Tv.) 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 

közművelődésről a következő rendeletet alkotja: 

 

 

           1.§ 

 

(1)  Küngös község Önkormányzata e rendeletével is kiemelt feladatának tekinti a település 

 közművelődési tevékenységének támogatását, a helyi művelődési szokások 

 gondozását, gazdagítását, egyetemes kultúra értékeinek megismertetését, az ünnepek 

 kultúrájának gondozását, ismeretszerző, amatőr, alkotó, művelődő közösségek 

 körében, kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését.  

 Az Önkormányzat helyet és lehetőséget biztosít a közművelődési események 

 lebonyolításához illetőleg helyet biztosít más szervezetek programjainak. 

 

(2) Küngös község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

 közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

 támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 

 tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak 

 tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő 

 intézmények és szervezetek támogatását. 

 

(3)  Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását. 

 Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi 

 háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér 

 felújításáról, fejlesztéséről. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     A rendelet hatálya 

       

      2.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed Küngös község közigazgatási területén a közművelődési 

tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben résztvevő valamennyi természetes 

és jogi személyre. 

     

     A rendelet célja 

 

      3.§ 

 

A rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja a közösségi művelődés ösztönzése, 

támogatása. A helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével - 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 nagyközség hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő 

közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a 

helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 

 

   A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái 

   

      4.§ 

 

(1) A község minden polgárának és közösségének joga, hogy 

 

a.) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában. 

 

b.) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta 

szolgáltatásokat 

 

c.) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása 

érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, szervezeti és 

tartalmi segítséget kapjon. 

 

(2) Az Önkormányzat a Faluházban ad helyet a kulturális rendezvényeknek, közösségi 

programoknak. 

 

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek, a 

magánszemélyek közreműködését is igénybe veszi. 

Együttműködő szervezetek: Önkéntes Tűzoltó Egyesület  

    Sport kör 

    Polgárőrség 



(5) Az Önkormányzat a helyi sajtó a Küngösi kisbíró  útján is tájékoztatja a község lakóit a 

közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, 

hogy 

 

a.) a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus média; 

 

b.) az önkormányzati és egyéb közművelődési programjaikat plakátokon, önkormányzati 

hirdető táblákon és szórólapokon is tegyék közzé, és műsorfüzeteiket jutassák el a 

lakossághoz. 

 

   Az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési feladatok 

 

       5.§ 

 

Küngös község Önkormányzata az alábbi közművelődés körébe tartozó feladatokat látja el: 

  

(1) Kötelező közművelődési feladatok: 

 

 a.) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző 

 tanfolyamok,életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 

 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 

 

(2) Az Önkormányzat támogatja továbbá 

 

 a.) a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő 

 tevékenységének erősítését 

 Közösségi akcióikhoz biztosítja a tárgyi feltételeket. 

 b.) a község tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő 

 tevékenységét 

 



 c.) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét 

 

 d.) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét 

 Az ifjúsági és a gyermekkorúak érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési 

 kezdeményezéseit segíti, működésükhöz a helyszínt biztosítja és e téren kapcsolatot 

 tart a közoktatási intézményekkel. 

  

 e.) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét 

 Helyet biztosít az amatőr alkotó közösségek tevékenységéhez. Szakmai és 

 anyagi segítséget nyújt az amatőr művészi csoportok részére. Kiállítási lehetőséget 

 biztosít a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók részére. Segítséget nyújt az önképző 

 tevékenységet segítő pályázatokon való részvételhez. 

  

 f.) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat. 

 Tájékoztatást biztosít a település és a térség környezeti, műemléki és   

 kulturális nevezetességeiről, programjairól, rendezvényeiről.  

 A helyi információk cseréje útján ösztönzi a helyi értékeket védő és gazdagító 

 összefogásokat. A kulturális élet eseményeiről dokumentumokat gyűjt, őrzi illetve 

 közismertté teszi azokat. 

  

 g.) A nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók programjainak megszervezése. 

 

 h.) Az Önkormányzat tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmakat alakít ki a 

 testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel. Együttműködik a 

 közművelődési és a helyi művészi élet mecénásaival. 

 

Az Önkormányzat kiemelt priorítást biztosít az (1) és (2) bekezdésben felsorolt feladatok 

közül: 

 

 a.) a meglévő közösségi tér fenntartásának, illetve továbbfejlesztésének 

 

 b.) hagyományőrzésnek, hagyományápolásnak 

 

 c.) közművelődési, tudományos, művészeti és sporttevékenységek támogatásának

   

 

 

   Helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

      6.§ 

 

 (1) Küngös község Önkormányzata közművelődési feladatait 

 

 - önálló közművelődési intézmény működtetése nélkül látja el 

 - közművelődési feladatokat ellátó szervezetek támogatásával látja el. 

 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a Polgármesteri Hivatal keretén belül külön 

szakfeladatként látja el, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint.(az 

Intézmény SZMSZ a Rendelet 1.sz. mellékletét képezi)    



 

 

      7.§ 

 

    A helyi közművelődés szakemberigénye 

 

A közművelődési feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatal alkalmazottja munkaköri 

feladatként látja el. 

 

      8.§ 

 

    A közművelődési feladatellátás formái 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni: 

 

 a.) a helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel 

 

 b.) a helyben működő kulturális tevékenységet is végző társaságokkal 

 

 c.) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel 

 

 d.) az egyházakkal 

 

 e.) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel 

 

 f.) a hasonló szakfeladatot ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

 szervezetekkel 

 

    A közművelődés finanszírozása 

 

      9.§ 

 

(1)  Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatai megvalósításához szükséges 

 összeget a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja. 

 

(2) Az Önkormányzat a kulturális és közművelődési célú pályázatokon való részvétel 

 esetén az önrészt biztosítja  

 

(3)  A közművelődési célú rendezvények médiában való megjelenéséhez az 

 Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatást biztosít.  

 

(4)  A Küngösért Alapítvány létrehozásával a település kulturális értékeinek, 

 hagyományainak megtartását és lehetőségeinek bővítését tűzte ki célul 

 

 

 

 

 

 



 

   A közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 

 

      10.§ 

 

Az Önkormányzat támaszkodni kíván a feladatellátás során a megyei Önkormányzat és egyéb 

közművelődési szervezetek által biztosított szakmai tanácsadásra és szolgáltatásra. 

 

   

   A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

      11.§ 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladataival kapcsolatos fenntartói felügyeleti, 

kapcsolattartási és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve átruházott hatáskörben a 

Polgármester gyakorolja. 

    

 

     Hatálybalépés 

  

      12.§ 

 

(1) E rendelet 2005. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

 

   Szabó Géza     Beke Tamás 

   polgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


