Rezi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

23/2006. (XII.15.), a 15/2014. (X.8.) és a 7/2018. (V.22.)
önkormányzati rendelettel módosított
7/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelete

A helyi közművelődésről

2

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete
23/2006. (XII.15.), a 15/2014. (X.8.) és a 7/2018. (V.22.)
önkormányzati rendelettel módosított
7/2005. (VI.01.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről
Rezi
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a művelődési ház és
tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a
közművelődésben, közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a
közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében – a helyi sajátosságok
figyelembevételével – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás és a Kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja:
a) a helyi közművelődés igényei és lehetőségei ismeretében meghatározni: Rezi Község
Önkormányzata feladatait és törekvéseit a közművelődési ellátás területén,
b) elősegíteni a művelődési ház és közművelődési tevékenységek feladat- és
feltételrendszerének továbbfejlesztését,
c) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
d) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése,
e) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása,
f) a különböző csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
g) a település környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
h) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

Alapelvek
2. §
(1) a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a
helyi önkormányzat feladata.
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(2) Minden helyi polgár joga, hogy
a) megismerhesse a kulturális örökség javait,
b) igénybe vegye a művelődési ház szolgáltatásait,
c) műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket hozzon
létre, szervezetet, egyesületet alapítson, működtessen, azok munkájában részt
vegyen,
d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési-közösségi színteret, szervezési,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
e) tájékozódjon a kulturális intézmények programjairól és joga, hogy részt vegyen
azokban.
3. §
(1) Rezi Község Önkormányzata által fenntartott művelődési ház vallási, világnézeti és
politikai irányzatoktól függetlenül működik.
(2) Az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású művelődési ház működtetéséről, a
szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről.
(3) Az önkormányzat a szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával
támaszkodik a helyi közösségek, szervezetek, egyesületek és egyének
kezdeményezéseire, feladatvállalásaira, amelyek a település kulturális életét
gazdagítják.
(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni a
község oktatási intézményével, az egyházakkal, a hasonló feladatot ellátó országos,
regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.
4. §1
E rendelet hatálya kiterjed
a) Rezi község közigazgatási területén működő önkormányzati fenntartású
Művelődési Házra (8373 Rezi, Arany János utca 1. 161. hrsz.), Könyvtári
Információs és Közösségi Helyre (8373 Rezi, 265. hrsz.) és Többfunkciós
Közösségi Térre (8373 Rezi, 241/1. hrsz.),
b) a helyi közösségi szervezeteknek a helyi kulturális életet gazdagító
tevékenységeire, amelyek ellátására az önkormányzat az adott szervezetekkel
közművelődési megállapodást köthet,
c) a közművelődési tevékenységek résztvevőire.
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Módosította a 7/2018. (V.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. május 23-tól.
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II. RÉSZ
A KÖZMŰVELŐDÉSI CÉLOK ÉS FELADATOK
5. §
Rezi Község Önkormányzata az alábbi közművelődési célok megvalósítását támogatja,
illetve biztosítja (pénzügyi lehetőségeinek függvényében):
(1) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok.
a) a megélhetéshez, átképzéshez, szakmaszerzéshez szükséges képzési formák
szervezésében közreműködés, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő
közhasznú (barkács, szabó-varró, sütő-főző stb.) praktikus tanfolyam, bemutató,
akció szervezése,
b) nyelvi, számítástechnikai, képességfejlesztő, környezet nevelő mentális kultúrát
fejlesztő bemutatók, tanfolyamok
c) természetbarát, környezetvédő közösségek életre hívása, segítése.
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások ápolása.
a) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek tudatosítása, a
lokálpatriotizmus erősítése érdekében,
b) helytörténeti kiállítás szervezése, helyi ünnepek szervezése, műsorok, bemutatók,
találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése,
c) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről
dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele.
d) a rezi vár helytörténeti szerepének erősítése, a várhoz kapcsolódó rendezvények,
táborok, túrák szervezése.
(3) Az egyetemes, a nemzeti és kisebbségek kulturális értékeinek megismertetése.
a) hagyományőrzés segítése,
b) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, ehhez kapcsolódó
lehetőségek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához
rendezvények szervezése.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatása.
a) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek
szervezése, irodalmi, olvasó-önképző körök, alkotó táborok támogatása,
b) népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok szervezése,
c) helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.

5

(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
a) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény
szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása,
b) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok szervezése,
különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése,
c) szolidáris akciók fogadása, gondozása,
d) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek
kiemelt gondozása, intézményi segítése,
e) helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény
igénybevételéhez közösségenként ingyenes lehetőség biztosítása,
f) a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről,
pályázati lehetőségekről információk kínálata.
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
a) kapcsolat építése a közművelődés megyei szervezeteivel, a határon kívüli
magyarság művelődési közösségeivel,
b) kapcsolat építése a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben
a) a művelődési házban esztétikus környezet, megfelelő szintű infrastruktúra
kialakítása,
b) az adott kulturális tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása.
(8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben
a)
b)
c)
d)
e)

információk gyűjtése és közismertté tétele a kínált művelődési lehetőségekről,
a település amatőr művészeti csoportjának menedzselése (vegyes kórus),
közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése,
műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra utak szervezése,
fénymásolás, számítógépes adatbázis, internet, kommunikációs országút használati
lehetőségeinek biztosítása.
6. §2

Rezi Község Önkormányzata kiemelt közművelődési rendezvényként tartja nyilván a
következő rendezvényeket:
a) Megemlékezés a doni áttörés évfordulóján
b) Március 15.
c) Vártúra
d) Hősök napja
e) Gyermeknap
f) Rizlingország Ünnepe
2

Módosította a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. október 9-től.
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g) Sportnap
h) Hagyományos vártábor
i) Alkotótábor
j) Szüreti fesztivál
k) Búcsú
l) Rezi Festőnapok
m) Október 23.
n) Idősek Napja
o) Mikulás és Karácsonyi ünnepek rendezvényekkel
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
7. §
(1)3 A közművelődési szolgáltatás működési feltételeinek biztosítását kötelező önkormányzati feladatként Rezi Község Önkormányzata Könyvtári szolgáltatások és
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása tevékenység
ellátásával oldja meg
(2) Az önkormányzat a közművelődési szolgáltatás bővítésére megállapodásokat köthet
más szervezetekkel, vállalkozókkal, valamint létrehozhat közművelődési feladatokat
ellátó közalapítványt, és támogathat fontos közművelődési feladatokat ellátó
szervezeteket.
(3) Az Önkormányzat az 5. §-ban meghatározott feladatait a művelődési ház keretein belül
valamint szükség szerint esetenként közművelődési megállapodásokon keresztül látja
el.
(4) A közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő-testület dönt. A közművelődési megállapodás kötelező tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzati fenntartású művelődési ház átszervezése, megszüntetése, tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén az önkormányzati testületi döntés
meghozatala előtt 30 nappal a szakminisztérium véleményét be kell szerezni és annak
tartalmát a képviselő-testülettel ismertetni kell. Előzetesen ugyancsak be kell szerezni
az országos szakértői névjegyzékben regisztrált közművelődési szakértő véleményét is.
8. §
A közművelődési intézmények működésének alapvető feltételei:
a) A művelődési ház az 1997. évi CXL. törvényben, valamint e rendeletben
meghatározott szolgáltatási feladatokhoz alkalmas tárgyi feltételekkel kell, hogy
rendelkezzen, amely tükrözi azt a közösségi, szellemi értéket, amelyet képvisel.
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a művelődési ház
információtechnikai eszközökkel való ellátottságára, és korszerűsítésére.
3

Módosította a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. október 9-től.
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b)4 A megfelelő színvonalú munkavégzés érdekében az önkormányzat biztosítja a
szakképzett művelődésszervező és könyvtáros alkalmazását.
c)5 A művelődésszervező munkáját éves munkaterv szerint végzi és minden év
februárjában beszámol az előző évben elvégzett feladatokról, a munkatervben
foglaltak megvalósulásáról.
9. §
(1) A művelődési ház és a települési könyvtár az alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá
a közösségi és kulturális célok megvalósításához.
(2) A szolgáltatások részben díjmentesek, részben díjkötelesek. A díjmentes, illetve
díjköteles szolgáltatások körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Az egyes
szolgáltatások díjában a művelődési ház, valamint az igénybevevők illetve a
megrendelők a közöttük létrejövő szerződésben állapodnak meg, a szolgáltatás
jellegére tekintettel. A díj a szolgáltatás illetve a feladatellátás önköltségénél kevesebb
nem lehet, kivéve az ifjúsági és gyermekrendezvényeket.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
10. §
(1)6 A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2)7 A Képviselő-testület dönt a művelődésszervező által elkészített éves munkaterv elfogadásáról és a művelődésszervező éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról.
(3)8 A közművelődési megállapodásban résztvevők a megállapodásban rögzített feladatok
teljesítésről évente beszámolnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról a Képviselőtestület dönt.
(4)9 A művelődési intézmények baleset-megelőzési tevékenységre vonatkozó szabályait a
Művelődési ház és a Könyvtár Baleset-megelőzési Szabályzata tartalmazza. A
Szabályzatokban foglaltak betartatásáért felelős személy: Rezi Község Polgármestere.
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Módosította a 15/2014 .(X.8.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. október 9-től.
Módosította a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. október 9-től.
6
Módosította a 23/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2006. december 20tól.
7
Módosította a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2014. október 9-től.
8
Módosította a 23/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos: 2006. december 20tól.
9
Kiegészítette a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos: 2014. október 9-től.
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A közművelődési feladatok finanszírozása
11. §
(1) Az önkormányzat évente közművelődési feladatainak finanszírozására az erre a célra
kapott állami normatív támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat, és az e
rendeletben megfogalmazott közművelődési 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 alapítványoktól pályázati úton elnyerhető
támogatás.
(2) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a művelődési ház
fenntartási költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségeit, a technikai és
műszaki feltételeket, valamint előírja a kötelezően elérendő bevétel nagyságrendjét.
(3) Az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott állami alapok (telematikai, információs
alap, közművelődési infrastruktúra fejlesztési alap) lehetőségeinek kihasználhatósága
érdekében az önkormányzat költségvetésében évente az anyagi lehetőségek
függvényében meghatározott célösszeget rendel a pályázati önrész biztosításához.
(4)10 A képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben
támogatásban részesítheti a helyi egyesületeket.
(5)11 A 11. § (4) bekezdésében felsoroltakon kívül más szervezet is részesíthető támogatásban. Arról kérelem alapján a Képviselő-testület dönt.
(4) A művelődési ház az éves pénzmaradványát a képviselő-testület jóváhagyását követően
használhatja fel.
(5) A művelődési ház az évközben elért többletbevételét saját fejlesztésére felhasználhatja,
az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembevételével.

III. RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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Módosította a 15/2014. (X.8.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. október 9-től.
Módosította a 23/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos: 2006. december 20tól.
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Hatálybalépés
12. §
(1) E rendelet 2005. július 01. napján lép életbe.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 21/1999. (XII.15.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
Rezi, 2014. szeptember 22.
Cserép Gábor sk.
polgármester

Cseh Marianna sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Rezi, 2014. október 8.
Cseh Marianna sk.
jegyző
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1. számú melléklet

A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Díjmentes szolgáltatásai:

Díjköteles szolgáltatásai:

- művészeti és ismeretterjesztő kiállítások,

- komoly- és könnyűzenei koncertek,

- intézményi ajándékműsorok, művészeti
csoportok egyes bemutatói,

- táncos, zenés szórakozási alkalmak,

- ünnepélyek,

- hobbi jellegű kiállítások,
(pl. díszmadár, díszállat)

- szakköri, társasköri és klubfoglalkozások,
képzések,

- műsoros rendezvények,

- ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok,

- képzések, továbbképzések,
tanfolyamok,

- intézményi ünnepek,

- termek bérbeadása,

- gyermek- és ifjúsági programok,
(pl. vetélkedő, játszóház)

- mozi és videó vetítések.

- könyvek kölcsönzése.
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2. számú melléklet

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma
1. A megállapodó felek adatai.
2. Az ellátandó közművelődési szolgáltatás pontos rögzítése.
3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (épület,
helyiség, eszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti
megállapítása).
4. A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának illetve időpontjának,
a nyitva tartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az
Önkormányzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás.
5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával vagy
más módon).
6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat
fizetni.
7. A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.
8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti
szakképzettségének ellenőrzése.
9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok meghatározásával)
határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása.
10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása.
11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos
meghatározása. Annak rögzítése, hogy az Önkormányzat szakértői közreműködést is
igénybe vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára.
12. A kapcsolattartó személyek kijelölése.
13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása.

