
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  

 a 13/2009. (VIII. 31.) rendelettel módosított  

7/2001. (IV. 27.)  

 

RENDELETE 

 

a helyi közművelődési faladatok ellátásáról 

 

A képviselőtestület a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§.-ában biztosított 

jogkörében a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembevételével a 

közművelődés, a közösségi művelődés lehetőségeinek biztosítása érdekében a következő 

rendeletet alkotja:  

I.   

Helyzetelemzés 

1. §  

A közművelődési feladatok ellátása során figyelembe kell venni, hogy  

- a község igazgatásilag önálló,  

- a település lélekszáma 1000 fő alatt van,  

- a lakosság kor szerinti összetételében jelentős az időskorúak száma,  

- a 14-18 éves korosztály vidéken tanul, az esti órákban és hétvégeken tartózkodik a 

településen,  

- a munkaképes korú, aktív dolgozók száma 500 fő körül van.  

- a foglalkoztatottak zöme vidéken dolgozik,  

- a munkanélküliség aránya tartósan 10 %,  

- a Balatontól való távolság 20 km,  

- a községben óvoda, általános iskola, községi és általános iskolai könyvtár és  

Gazdakör működik,  

- a helyi hagyományok folyamatos ápolására van szükség.  

 

II.  

A közművelődés kiemel célja: 

          2. § 



A rendelet kiemel célja:  

a./ a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,  

b./ a lakosság élet - és munkaképességének növelése,  

c./ a munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai képzést kiegészítő, 

képességfejlesztő lehetőségek biztosítása,  

d./ a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek védelmének erősítése, a településen 

környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése és támogatása.  

e./ az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 
kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, 
közösségi életének támogatása,  

f./ az élet minőségének, az ünnep örömének gazdagítása, a szórakozási és a közösségi 
igényekhez lehetőség biztosítása,  

g./ a kisebbségi és a civil közösségek együttműködésének ösztönzése,  

h./ a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése.  

 
III. 

3. § 

(1) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

(2) A képviselőtestület a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével a kötelező feladatokat a következő formában, 
módon és mértékben látja el:  

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

és élet-esélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése érdekében,  

- a munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez képzési lehetőség szervezése 

és támogatása.  

-   a hátrányos helyzetű rétegek kulturális lehetőségeinek felkutatása, támogatása.,  

közösségeinek szervezése.  

b.) A község hagyományainak feltárása, megismertetése ,a helyi művelődési szokások 

gondozása, gazdagítása céljából,  

- évente megrendezi a falunapot,  

- támogatja a civil szervezetek hagyományápoló munkáját, a közösségi szintér 

igénybevételéhez ingyenes lehetőség biztosítása.  



- amatőr művészeti csoportok szervezése, működésük támogatása, segítése,  

 
c.) A kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának segítése érdekében:  

- a helyi közintézmények és civil szervezetek vezetői részére évente találkozó szervezése a 

közművelődési tevékenység segítésére,  

- testvér-települési kapcsolat kialakítása, a kulturális kapcsolat megteremtése.  

d.) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben:  

- a települési tájékoztató rendszer kialakítása és fenntartása,  

- a lakossági hirdetésekhez közösségi szintér biztosítása, gondozása,  

- a TELEHÁZ megvalósítása.  

    IV. 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

      4. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához közösségi színteret működtet.  

(2) Közösségi szintérként használható  

- Közösségi Ház,  

- a könyvtár,  

- az általános iskola és óvoda helyiségei.  

V.  

 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási 

formái 

5. § 

  
Az önkormányzat a szervezeteket vállalt közművelődési feladatok arányában pénzbeni, 
valamint természetbeni támogatásban részesítheti.  

Természetbeni támogatás a közösségi ház helyiségeinek és eszközeinek térítésmentes 
rendelkezésre bocsátása.  



VI. 

A helyi közművelődés szakemberszükséglete 

 

6. § 

 

Az önkormányzat által meghatározott és költségvetésből finanszírozott közművelődési 

feladatok ellátását  

- a könyvtárnál és a közösségi háznál tiszteletdíjas munkatárs alkalmazásával kell megoldani.  

 

VII. 

 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

7. § 

(1) Az önkormányzat helyi közművelődési feladatainak megvalósítását elősegíthetik és 
jelentősen gazdagíthatják az azonos érdekű támogató szervezetek.  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak elérése érdekében az önkormányzat együttműködési 

megállapodás megkötésére törekszik  

- a helyi alapítványokkal és egyesületekkel,  

- a helyi gazdasági szervezetekkel.  
 

VIlI. 

 
Záró rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.  
 

 
1
(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

                                                 
1
 Beiktatta a 13/2009. (VIII. 31.) rendelet 7. §-a, hatályos 2009. szeptember 1. napjától.  

Bábonymegyer, 2001. április 26.  

 

 



 

 Dr. Ruff Flórián       Kromek Pálné  

 Polgármester        mb. jegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2001. április 27.  

 

 

    Kromek Pálné  

    Mb. jegyző  

  


