
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2000. (III. 31.) sz. rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatáról, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról

Litér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) 
a  kulturális  javak  védelméről  és  a  muzeális  intézményekről  a  nyilvános  könyvtári 
ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL  törvény  (a  továbbiakban: 
Törvény) 77.§-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési 
tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

Alapelvek

1.§. Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását 
       közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélúnak tartja. A 
       közművelődést olyan értékhordozónak, közösségi tevékenységnek tekinti, amely a 
       lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati 
       feladatvállalást, és azok megvalósításában részt vevő intézmények, színterek és 
       szervezetek támogatását.

2.§. Az önkormányzat közművelődési tevékenysége nem lehet elkötelezett egyetlen 
       vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődés során tilos 
       bármilyen látványos megkülönböztetés, a Törvényben és e rendeletben rögzített 
       jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy 
       társadalmi származás, vagyoni és születési különbségtétel nélkül. 

A rendelet hatálya

3.§. A rendelet hatálya kiterjed Litér község közigazgatási területén a 
      közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a helyi közművelődési 
      tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi személyekre.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

4.§. Litér Község Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenysége során az alábbi 
       feladatokat vállalja fel:

1.) Kötelezően vállalja
a.) az  egyetemes  és  nemzeti  kultúra  értékeinek  terjesztését,  az  ünnepek 

kultúrájának gondozását,
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b.) a  gyermek  és  fiatalok  művelődési,  művészeti  közösségi 
kezdeményezéseinek segítését, törekvését a fenti igények felkeltésére,

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

2.) Önkormányzat további feladatának tekinti,  és lehetőségeihez mérten segíti 
az alábbiak megvalósítását:
a.) Az  iskolarendszeren  kívül  öntevékeny,  önképző,  szakképző 

tanfolyamokat, felnőttképzési lehetőségeket, helyszín biztosításával

b.) A  település  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása.

c.) A  szabadidő  egészségmegőrző  és  kulturált  szórakozási  feltételeinek 
gazdagítása.

d.) Kapcsolat  építés  a  közművelődés területén a  környék településeivel, 
megyei  és  országos  szervezeteivel,  a  határon  túli  magyarság 
művelődési közösségeivel, testvértelepülésekkel.

e.) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája 
és intézményei

5.§. (1) Az önkormányzat a törvény 78.§-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a 
rendelet 4.§-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményt 
tart fenn.

      (2) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátására az (1) 
bekezdésben  megjelöltön  kívül  az  alábbi  intézményeket  és  szervezeteket 
vonhatja be:

a.) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
b.) a  község  területén  működő,  nem  önkormányzati  fenntartású  közművelődési 

intézményeit,
c.) helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezetet
d.) bejegyzett  közművelődési  fő  tevékenységkörű  vállalkozásokat,  gazdasági 

társaságokat

2



(3)  A  (2)  bekezdésben  megjelölt  intézményeknek  és  szervezeteknek  a 
közművelődési  feladatba  való  bevonása  az  önkormányzat  által  fenntartott 
intézmények  és  közösségi  színterek  által  el  nem  látott  feladatok  teljesítése 
érdekében történhet.

6.§. (1) Az önkormányzat az 5.§. (2) bekezdésében szereplő intézményekkel és 
      szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési  feladatok 
      megvalósítására közművelődési megállapodást köthetnek.

      (2) Közművelődési megállapodást az önkormányzat, valamint a jelen rendelet 5.§-
ában meghatározott intézmények és szervezetek kezdeményezhetik.

     (3) A közművelődési megállapodást a Képviselő-testület hagyja jóvá.

7.§. (1)1 Az önkormányzat közművelődési intézményének megnevezése:

Alkotmány Művelődési Ház és Könyvtár Litér, Ond u. 1.

       (2) Az önkormányzat közművelődési intézményei a Polgármesteri hivatal 
keretében működik. Folyó év december (1) elkészíti a következő évre szóló 
munkatervét, és jóváhagyásra benyújtja a Képviselő-testületnek.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

8.§. (1) A Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

      (2) Az önkormányzat fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el 
tevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint.

      (3) A közművelődési intézmény munkájáról a Képviselő-testület előtt ad számot a 
könyvtárral, a szakkörökkel és egyéb, az intézmény keretein belül működő 
csoportokkal együtt.

A közművelődési feladatok finanszírozása

9.§. (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező 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 pályázati úton elnyerhető támogatás.

1 Módosította a 11/2001. (IV.25.) rend.
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        (2) A közművelődési intézmény saját bevételét a tevékenységi köréhez tartozó 

feladatok ellátására használhatja fel.

        (3) A közművelődés céljára benyújtott pályázatokhoz a saját erő biztosításához az 
önkormányzat segítséget nyújt a költségvetési rendeletében megállapítottan, 
illetve egyedi döntés alapján.

       (4) Az önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb 
kulturális feladatokat ellátó személyeket, szakköröket, csoportokat évente 
pályázati úton, közművelődési céllal pénzügyi támogatásban részesíti.

       (5) Az éves költségvetésben megállapított (4) bekezdésben meghatározott 
támogatásokra a javaslatot a Kulturális Bizottság terjeszti a Képviselő-testület 
elé.

10.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

          (2) A rendelet a kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik az SZMSZ szerint.

      Ertl Pálné          Harnos László
                          polgármester                                                      körjegyző               
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