
SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2001.(V. 28.) Ökr. számú 

KÖZMŰVELŐDÉSI RENDELETE 

A Szakály Község Önkormányzata a  helyi önkormányzatokról szóló  1990.évi LXV.Tv., 16.§. (1) 
bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a múzeális  intézményekről a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv 77.§-a alapján a 
helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja: 

A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai 
1.§. 

Szakály Község Önkormányzata közművelődési feladatai ellátása során különösen elérendő 
céljának tekinti: 

(1)  A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítását; 
(2)  A lakosság élet- és munkaképességének növelését, válságkezelési technikák fejlesztését; 
(3)  A munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási, andragógiai és az iskolai képzést 

kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítását, a humánerőforrás fejlesztését; 
(4)  A település hagyományainak ápolását, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztését, 

népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívását, működtetését a helyi társada-
lom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelését, a lokálpatriotizmus, a 
„gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítését, a település-, környezetvédő, termé-
szetbarát közösségek szervezését, támogatását, helyi alapítványok, díjak alapítását; 

(5)  Az ifjúság kulturális életének fejlesztését, érdekérvényesítési, művelődési kedvezménye-
inek segítését, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének 
támogatását, az életkori csoportok kultúrális kapcsolatainak gazdagítását; 

(6)  Az életkor minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítását, amatőr művészeti körök, 
műhelyek, alkotótáborok létesítését, segítését, kiemelkedő tehetséges helyi alkotók 
szakmai támogatását, a rekreáció vonzó lehetőségének megteremtését, szórakozási és 
közösségi igényekhez lehetőség biztosítását; 

(7)  A település, régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté 
tételét, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezését; 

(8)  A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztését, információ áramlását, 
szolgáltatásokat a lakosság felé; 

(9)  Az iskolai és községi könyvtár állományának gondozását, fejlesztését, a könyvkölcsönzés 
biztosításá 

 
 

2. §. 

A fentiek elérése érdekében Szakály Község Önkormányzata hangsúlyosan gondoskodik: 

(1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtéséről: 
-  a munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéséhez, szakképző tanfolyam a 



megélhetéshez, /vállalkozó, szövő../ képzési lehetőség, a mindennapi élet 
gazdaságosságát fejlesztő, közhasznú /pl.:szabó-varró../ praktikus tanfolyam, 
bemutató, akció szervezése formájában; 

-  a speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, 
öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési közösségeinek szervezése 
formájában /pl. szőlő és borászattal kapcsolatos előadássorozatok/; 

- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül német nyelvi, számítástechnikai, 
képességfejlesztő, korrepetáló, környezetneyelő tanfolyam szervezése 
formájában; 

- mentális kultúrát, önismeret fejlesztő alkalom, tanfolyam, tábor szervezése, bemutatók, 
fórumok, kínálata, természetbarát, környezetvédő közösség életrehívása, 
népszerűsítése formájában; 

- időszerű kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi és vitafórum 
formájában. 

(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásáról, 
megismertetéséről, a megértés, a befogadás elősegítéséről, az ünnepek 
kultúrájának gondozásáról. 

a település, régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok 
állapotának, adottságainak közismertté tétele. A helyi  tudás, lokálpatriotizmus, a 
„gazdatudat" erősítése érdekében, helyi információk cseréje.  A helyi értékeket védő, 
gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, 
település-ismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, 
találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők 
formájában. A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről 
dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő 
közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének 
ismertté tétele, szerepük  növelése, a helyi  tájház gondozása és nyitva tartása 
formájában. 

(3) Az egyetemes, a  nemzeti, a  nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismer-
tetéséről, a befogadás elősegítéséről, az ünnepek kultúrájának gondozásáról: 

-    A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet 
minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények 
megéléséhez, az egyetemes nemzeti, az ökológiai kultúra értékei 
megismertetésének biztosítása, színházi előadások szervezése, hangversenyek, 
művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklub, művészeti baráti körök 
formájában; 

- Kórus, néptánc, kézimunka. Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, 
segítése, találkozók /Szakályból elszármazottak találkozója/, fesztiválok / Kaposmenti 
Ifjúsági Napok/ formájában; 

 
 

A nemzeti, a roma kisebbségi és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi 
hagyományos ünnepek közismertté tétele formájában; 

-    A különböző korosztályok szórakozási és közösségi igényeihez kultúrált lehetőségek, 
speciális kisközösségek formájában / nyugdíjasklub, ifjúságiklub.../; 

-    A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális, kulturális 
turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemuta-
tásához regionális, országos, nemzetközi nagyrendezvények szervezése, meghívása 
formájában. 



(4) Az ismeretszerző, az amatőr, művelődési közösségek tevékenységének támogatásáról: 

amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, / számítógépes / alkotóműhelyek, / 
fafaragó táborok / kézműves /  kézimunkaklub / tevékenységének szervezése, 
irodalmi, olvasó-önképző körök, alkotótáborok formájában; 

-    a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, 
táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészek képességeinek 
fejlesztéséhez, tanfolyamok, körök, nyári / fafaragó / táborok szervezése, a 
táborokban készült művekből bemutatók, kiállítások formájában; 
kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásainak 
formájában; 

ismeret- és kézségfejlesztéshez gyűjtő, modellező, barkács körök szervezése, 
összefogása, az országos szervezetekkel kapcsolataik építése, ösztönzése, 
gondozása, alapítványok életre hívása, az önképző tevékenységet segítő 
pályázatokon a részvétel segítése, stb. formájában. 

(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének 
érdekérvényesítésének segítéséről: 

A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény 
szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, szépítő, termé-
szet-, környezet-, érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos kör összefogása, 
számunkra igény szerint fórumok, bemutató estek, közös akciók formájában; a civil 
közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, különböző 
funkciójú érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése, különböző civil közös-
ségek között együttműködés kezdeményezése formájában; a különböző rétegek és 
korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek 
kimunkálása, támogatása formájában; 

-    az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt 
gondozása, intézményi segítése, gyűjtése formájában. 

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítéséről: 

-    tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a 
helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi, roma nemzetiségű, 
világnézetű közösségei között az oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, 
közellátó, szolgáltató, gazdasági, a kommunikációs intézmények, szervezetek 
képviselőivel találkozók formájában; 
a testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel alakított kapcsolatok 
formájában stb. 

 
(7)A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításáról: 

- a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, 
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és 
rekreációjához a célnak megfelelő formában; 

-    esztétikus célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet 
segítő, animáló szakember biztosításával. 

(8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosításáról: 

-    a közművelődési intézmény, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei-, és 
videó dokumentumok, színház-, és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése 



a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, egyházi intézményei, civil vállalkozói 
által kínált művelődésekről információk gyűjtése és közismertté tétele formájában; 

- az iskolai és községi könyvtár működtetése formájában. 

3.;§. 

A feladatellátást a község lehetőségei szerint bővítik: 

(1) A lakosság különleges kulturális érdekei bemutatásához, cseréjéhez évi rendszerességű 
alkalmak biztosítása. 

(2) A különböző művészeti ágak kulturális piacához szervező munka, terek biztosítása. 
(3) A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú 

kiállítások rendezése, vándoroltatása. 
(4) A helyi újság, rádió, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. 
(5) A hazai, külföldi kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi 

előadásokra, fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. 
(6) Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. 
(7) Helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. 
(8) A lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása, gondozása. 
(9) Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése. 
(10)    Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata. 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

4. §. 

Szakály Község Önkormányzata az előzőek hatékony és színvonalas kivitelezése érdekében 
intézményeket és intézményi egységeket működtet, amelyek az alábbiak: 
(1) művelődési otthon, 
(2) községi könyvtár, 
(3) falu tájház. 

5. §. 

A feladatellátásban közreműködnek: 
(l ) Az önkormányzat fenntartásában működő: 

- óvoda; 
- általános iskola. 

(2) A helyi társadalmi, egyházi és civil szervezetek, kulturális célú alapítványok a velük kötött 
külön megállapodások szerint. 

6. §. 

(1) Az 5. §. (2) bekezdése szerinti legalább három jogi személyiségű szervezet 
kezdeményezése esetén a községben a törvényi szabályozásnak megfelelően a jegyző 
közreműködésével Szakály Község Közművelődési Tanács alakul és működik. 

(2) A közművelődési Tanács törvényességi szabályozásnak megfelelően jogosult a feladat 
ellátást és finanszírozást illető döntések előzetes véleményezésére, valamint megállapodás 
szerint a finanszírozásból való részesedésre. 



7.'§. 

(1) Szakály Község Önkormányzata az e rendeletben foglalt céljai megvalósítása és feladatai 
teljesítése során különösen együttműködik a helyi Roma Önkormányzattal. 

(2) A Roma Önkormányzat jogosult a feladat ellátást és finanszírozást illető döntések előzetes 
véleményezésére, valamint megállapodás szerint a finanszírozásból való részesedésre. 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái 

8. §. 

Szakály Község Önkormányzata az l - 7 §-ában foglaltak fedezetéül a mindenkori költségvetési 
rendeletében támogatást különít el címenként az alábbiak szerint nevesítve: 

(1) Önkormányzati fenntartású ellátó intézmények és intézmény egységek költségvetési 
támogatása; 

(2) Megállapodás szerint a feladatellátásban közreműködők költségvetési támogatása; 
(3) Roma Önkormányzat közművelődési feladatellátásának költségvetési támogatása; 
(4) Egyéb alkalmi közreműködők és feladatok pályázat formájában elnyerhető támogatásaihoz 

külön költségvetési keret (községi közművelődési pályázati keret). 

9. §. 

Szakály Község Önkormányzata az általa fenntartott ellátó intézmények munkatervének a 
költségvetési koncepció tárgyalását megelőző elfogadásával párhuzamosan évenként 
határozza meg, hogy mely ellátási formákat biztosítja: 
(1) ingyenesen; 
(2) részbeni költségtérítés ellenében; 
(3) önköltséges formában; 
(4) ráfordítás mértéke fölött többletbevétel is biztosító formában. 
 
 
 

10.§ 

Szakály Község Önkormányzata az e rendelete szerinti feladatok ellátásához 
szükséges pénzügyi fedezetet az alábbi forrásokból biztosítja: 
(1) A költségvetési törvény szerinti községi közművelődési és közgyűjteményi normatíva; 
(2) Az önkormányzat helyi bevételei terhére képződő kiegészítés; 
(3) Az általa fenntartott ellátó intézmények saját bevételei; 
(4) A közművelődést segítő országos, megyei és egyéb alapítványok és pénzalapok 

pályázati támogatásai; 
(5) További jogi és természetes személyek támogatásai és hozzájárulásai. 

A helyi közművelődés szakemberigénye 

11.§ 

(1) Az önkormányzat rendeletében meghatározott költségvetésből finanszírozott 
közművelődési feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, 



kontrollálható szakszerűségét az önkormányzat által működtetett intézményben a 
NKÖM miniszteri rendeletben meghatározott képzettségű vezetők és szakmunkatársak 
biztosítják. 

(2) A feladat ellátásáról gondoskodó közalkalmazottként foglalkoztatott szakemberek 
engedélyezett intézményi létszámát a helyi költségvetési rendelet szabályozza. 

A közművelődési feladatokban működő partnerek 

12.§. 

Az önkormányzat rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását 
elősegíthetik, jelentősen gazdagíthatják az azonos érdekű, tevékenységű támogató, 
kisegítő partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek. 
Együttműködő partnerek lehetnek - a helyi, megyei, regionális, országos kulturális, köz-, 
szak-, felsőoktatási, könyvtári, muzeális, művészeti intézmények, egyházak, alapítványok, 
kommunikációs szervezetek, sportlétesítmények, gazdálkodó szervezetek, 
önkormányzatok, közigazgatási szervezetek, testvértelepülések, nemzetközi alapítványok, 
szervezetek, magángyűjtők, stb. 

Záró rendelkezés 

13.§. 

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

(2) A finanszírozással kapcsolatos rendelkezéseket a 2001.évi helyi költségvetési rendelet 

elfogadásától kezdődően kell érvényesíteni. 
 

Szőke  Mária                                                    Balogh Árpádné 
       jkv                                            polgármester  

 

A rendelet 2001.05.29 én kihirdetésre került.



 


