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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 

 

A közművelődésről 

 

 

Hantos  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1)  Hantos  Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység 

támogatását közcélnak tartja.  

A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 

életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok 

megvalósításában résztvevő intézmények és szervezetek támogatását. 

 

(2)  Az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési  feltételek biztosítását. 

Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges  háttér megteremtéséről, a már 

meglévő intézményi háttér karbantartásáról, felújításáról, fejlesztéséről. 

 

 

A közművelődési rendelet célja 

 

2.§  A rendelet megalkotásával az önkormányzat célja, hogy a helyi társadalmi , 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 

finanszírozási alapelveket, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a 

hagyományok ápolásához, a helyi érdekek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális 

nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái 

 

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

a) Megismerje a kulturális örökség és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, valamint – 

a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket 

szerezzen. 

b) Igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi színterek által nyújtotta 

szolgáltatásokat 

c) Gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása 

érdekében az önkormányzat közművelődési színtereitől , intézményeitől segítséget kapjon. 

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett 

közösségi színteret adó 

a) Művelődési Ház, mint  közösségi színtér és a feladat ellátásába bevonható egyéb 

létesítmény, valamint a  



b) Sportpálya,  valamint a Hantosi Park, mint közösségi színterek  üzemeltetése útján látja el 

 

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő közösségi színterek egyetlen vallás, világnézet, 

vagy politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát. 

 

(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat a civil közösségek, 

szervezetek, a magánszemélyek közreműködését is igénybe veszi. 

 

(5) Az önkormányzat intézményei útján is tájékoztathatja a község lakóit a közművelődési 

lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy a 

közművelődési programok a helyi hirdetőtáblákon elhelyezésre kerülhessenek. 

 

 

Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai 

 

4.§ (1) Az önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, az intézmények, 

civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés sajátos 

eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását. 

 

(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatai: 

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása 

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kissebségi kultúra értékeinek megismerése, 

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. 

 

(3) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá 

a)   A civil társadalom kulturális önszervező tevékenységének erősítését 

b) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét 

c)  A gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét 

d)  A helyi kulturális értékek védelmét. 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

 

5.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátására közösségi színtereket működtet. 

 

(2) Az önkormányzat által létrehozott nem önálló költségvetési szervként működő 

közművelődési feladatokat ellátó központi közösségi színtér helye: 

Művelődési Ház 2434 Hantos,  Köztársaság tér 5. ) 

 

(3) A település központi közösségi színterének helyet adó  Művelődési Ház  a 

feladatracionalizálás folytán több funkció ellátását, szolgáltatás elérhetőségét teszi lehetővé. 

 



(4) A Művelődési Házban  az épület funkcionális hasznosítása elsősorban kulturális célokra 

történik. A létesítmény fő profilja tehát olyan kultúraközvetítés, amelyben hangsúlyos az 

oktatás-képzés által megvalósuló önművelés, a művészeti és tudományos ismeretterjesztés, 

továbbá a művészeti produkciók létrehozása és bemutatása.  

 

(5) A kulturális funkciók mellett közszolgáltatásnak, mint Könyvtár, többféle szervezetnek és 

civil szerveződésnek ( Hantosi Faluvédő- és Kulturális Egyesület, Hantosi Fiatalok Összetartó 

Társasága, Bokréta Néptánccsoport, Hantosi  Népdalkör) egymás melletti működésének is 

színtere, mely úgy alakítja működését, szolgáltatásait, hogy a  Hantoson  élők és az 

idelátogatók legszélesebb rétegei számára legyenek hozzáférhetők. 

 

(6) Az önkormányzat által létrehozott további közösségi színtér: 

az Önkormányzat fenntartásában működő Sportpálya (2434 Hantos, 49/1 hrsz), mely 

sportrendezvények, szabadidős sportok,  valamint a Hantosi Park ( 2434 Hantos 50/1 hrsz és 

93 hrsz ingatlan) községi nagyobb rendezvények (falunap, kirakodó vásár, búcsú) 

megvalósításához igénybe vehető közösségi színtér. 

 

(7) Az Önkormányzat a 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatait a központi közösségi 

színtér Művelődési Ház , valamint további közösségi színtérként a Sportpálya és a Hantosi 

Park  működtetésén és fenntartásán keresztül biztosítja. 

 

(8) A központi közösségi színtér, Művelődési Ház  által ellátott feladatokat a rendelet 1. 

számú melléklete tartalmazza. 

 

(9) Az önkormányzat közművelődési feladatinak ellátásában együtt kíván működni 

a) A község oktatási intézményeivel 

b) A közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel 

c) Az egyházakkal 

d) Közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel 

e) Hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

6.§ (1) A 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési 

feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselõ-testület 

gyakorolja. 

 

(2) Az önkormányzat fenntartásában lévő központi közösségi színtér  szakmailag önállóan 

látja el tevékenységét. Költségvetése az Önkormányzat költségvetésének keretén belül kerül 

megállapításra. 

 

(3) A központi közösségi színtér, Művelődési Ház  munkájáról a fenntartó Képviselő-

testületnek évente egyszer beszámol. 

 

A közművelődési feladatok finanszírozása 

 

7.§ (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatit 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 nyerhető 

támogatás. 

 

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – közművelődési feladatok 

támogatására – biztosítandó pályázatok a pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges 

önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

 

(3) Az önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:  

 

a) Az intézmény üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az 

épület működőképessége megőrzésének korszerűsítésének költségeit. 

b) Az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok 

alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, továbbá a személyi 

juttatások járulékait. 

 

(4) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap –és nem 

alaptevékenységeknek megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban 

az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében, kerül meghatározásra. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 4/1998. (VI.02.) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

 

 

  Fischer József     Gálné Papp Erika 

                         polgármester              jegyző 

 

 

 

A rendeletet 2013. április 25.-én kihirdettem. 

 

Hantos, 2013. április 25.                        Gálné Papp Erika 

                                                                                                       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. melléklet 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (IV.25.)önkormányzat 

rendelethez 
 

 

 

Művelődési Ház , mint közösségi színtér feladata 

 

 

 

Központi közösségi színtér, Művelődési Ház  ( 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.) feladatai az 

alábbiak: 

 

1. a községben élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához szintér 

biztosítása, kulturális értékek közvetítése.  

2. A község közművelődési, közösségi igényeinek szolgálata.  

3. A községi könyvtár számára tér biztosítása 

4. Ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit (körök, klubok, korosztályi rétegek), 

lehetőséget biztosít értékeik bemutatására. 

5. Társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek 

biztosítása. 

6. Személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenységek, rendezvények működtetése, 

kikapcsolódási, felüdülési igények kielégítése, művészeti alkalmak, szórakoztató 

rendezvények szervezése. 

7. Új ismereteket adó, képességeket feltáró, a lakosság esztétikai érzékét fejlesztő formák 

működtetése (kiállítások, ismeretterjesztő előadások) 

8. Helyi Társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása. 

9. A község társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, illetve 

együttműködés az aktuális program szervezőivel.(nemzeti ünnepek, évfordulók, helyi 

ünnepségek) 

10. Együttműködés a különböző intézményekkel ( általános iskola, óvoda), társadalmi 

szervezetekkel. 

11. Kulturális érték közvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása. 

12. Szórakoztató, könnyedebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálata. 

 


