
FÜLÖP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2001. (09. 11.) KT. sz. rendelete 

Közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátásról 

 

A Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Kulturális javak védelméről és muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

tv. /a továbbiakban törvény/, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. 

/1/ bekezdése felhatalmazása alapján a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról az 

alábbi rendeletet alkotja. 

 

1. §. 

Általános rendelkezés 

 

A rendelet célja: Meghatározni a közművelődés személyi, intézményi, tárgyi finanszírozási 

feltételeit a magasabb szintű jogszabályok alapján. 

A feltételeket az önkormányzat maga, vagy intézményei útján biztosítja. A feladatokat az 

önkormányzat elsősorban a klubkönyvtár fenntartásával és működtetésével oldja meg. A 

klubkönyvtár közművelődési és nyilvános közkönyvtári feladatokat lát el. 

 

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 

A törvény és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás, 

politikai, nemzeti, vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

2. §. 

A könyvtár fenntartása, irányítása 

 

a) A fenntartó az e rendeletben foglaltak alapján éves költségvetésben biztosítja a 

működéshez, fenntartáshoz szükséges előirányzatokat. 

b) Az irányítási, fenntartási, ellenőrzési feladatokat a képviselőtestülete, illetve 

felhatalmazása alapján szervezetei útján gyakorolja. 

c) A nyilvános közkönyvtárat a fenntartó önkormányzat alapító okirattal hozza létre és az 

intézmény megszüntetése is az egyéb jogszabályi feltételek teljesítése után az 

önkormányzat hatásköre. 

d) Az intézmény a képviselőtestület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 

szerint működik. 

e) A klubkönyvtár a könyvtár Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési 

Szabályzat5ban meghatározott fő céljait nyilatkozatban teszi közé. 

f) A fenntartó önkormányzat a törvényben foglaltak alapján meghatározza a könyvtár 

használati szabályzatot. 

g) A fenntartó az Országos Könyvtári Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő 

közreműködésével háromévenként értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét. 

 

3. §. 

A helyi közművelődés 

 

Az önkormányzat a következő közművelődési feladatokat kívánja ellátni: 

a) Iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése.  



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

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

c) Az egyetemes, nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetése, a 

megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúráinak gondozása. 

d) Az ismeretszerző, az amatőralkotó, 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. 

 

4. §. 

Az Önkormányzat a 3. §-ban megjelölt közművelődési tevékenységek végrehajtását a 

helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével 

a klubkönyvtár által összeállított éves munkatervben határozza meg. 

 

Az éves munkatervet első ízben 2001. 09. 15-ig a továbbiakban minden év március 01. 

napjáig kell jóváhagyni. 

 

5. §. 

Az önkormányzatok közművelődési intézmény fenntartójaként biztosítja, hogy a 

településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és 

időtartammal vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait és az igénybevétel idejére a 

minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak. 

 

6. §. 

Az önkormányzat a klubkönyvtár véleményét kikérve indokolt esetben engedélyezi a 

közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét. 

 

7. §. 

A közművelődés fenntartása, irányítása, működtetése 

 

a) A fenntartó a klubkönyvtár által készített intézmény használati szabályban 

határozza meg az intézmény használatának, működésének módját. 

b) Kiadja a közművelődési intézmény Alapító Okiratát, működési engedélyét. 

c) Jóváhagyja a klubkönyvtár által készített Szervezeti és Működési Szabályzat 

tervezetét és éves költségvetését. 

d) Biztosítja e törvény szerinti szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket, illetve az 

intézmény fenntartását. 

 

8. §. 

 

A közművelődési intézmény végrehajtja a 3. §-ban, valamint az éves munkatervben 

meghatározott feladatok előkészítését, lebonyolítását, s az éves feladatok végrehajtásáról a 

következő év munkatervében beszámol, melyet a képviselőtestület értékel. 

 

 

 

 



9. §. 

 

Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai, vagy egyéb közművelődési feladatok 

ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet 

folytatókat. 

E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben meghatározott feladatok 

megvalósítását. 

 

10. §. 

 

A közművelődési intézmény fenntartását a központi közművelődési hozzájárulás és a 

helyi önkormányzati támogatás biztosítja. 

Az intézmény működése során a fenntartó által meghatározottak szerint szolgáltatásaiért 

ellenszolgáltatást kérhet. 

 

11. §. 

 

Hatályba léptető rendelkezés 

 

E rendelet és kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

Fülöp, 2001. augusztus 28. 

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet sk.  Balázs László sk. 

polgármester  h. jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


