
 

ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

12/2012.(V.01.) Önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,   
a következőket rendeli el: 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy Almásfüzitő község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az 

önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és 

mértékét,  

a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembe vételével a közművelődés, a 

közösségi művelődés lehetőségeit biztosítsa. 

 

2. § 

Az önkormányzat elismeri, hogy Almásfüzitő község minden polgárának joga van kulturális 

örökségünk megismeréséhez és elsajátításához. 

   

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája 

3. § 

(1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési 

tevékenységek támogatása: 

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

és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése; 

b) Almásfüzitő környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása; 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, 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 segítése, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek, és 

h) az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

(2) Az önkormányzat feladatait a következő módokon és eszközökkel látja el: 

a) a Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár fenntartása és programjainak 

támogatása, 

b) Almásfüzitő történeti és kulturális értékeiről, valamint az aktuális kulturális, művelődési és 

társadalmi eseményekről is hírt adó honlap (www.szabadidoalmasfüzitő.hu;  

www.almasfuzitoikonyvtar.hu  ) üzemeltetése, valamint a Füzitői Hírek  című ingyenes 

önkormányzati havilap kiadása és a háztartásokba való eljuttatása, 



c) a helyi civil közösségek évenkénti pályázati támogatása, szakmai kérdésekbe való 

bevonása, 

d) ünnepségek, bemutatók, találkozók, és egyéb kulturális, közösségi alkalmak rendezése, 

éves programnaptár összeállítása 

e) a településsel kapcsolatos kiadványok megjelentetése 

f) a helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása, 

kitüntetésekre, díjakra való felterjesztése, 

g) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók, művészek támogatása, számukra kiállítási, 

bemutatkozási lehetőség biztosítása, 

h) testvér-települési kapcsolatok kiépítése, ápolása. 

 

4.§ 

(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 

működtetett, Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtárral, mint 

költségvetési intézménnyel látja el. 

(2) A Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár feladatai: 

a) a)Megteremti a közösségi művelődés alkalmait 

b) Támogatja a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi programjait, 

elképzeléseit, szervezi a szabadidős tevékenységek lehetőségeit. 

c) A helyi hagyományok tárgyi és szellemi örökségét ápolja. 

d) Almásfüzitő szellemi és művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi 

művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében képző- ipar- és népművészeti, 

helytörténeti kiállítások, zenei estek, hangversenyek szervezése, különös tekintettel a 

településen, vagy a vonzáskörzetében élő és alkotó művészek, alkotóközösségek, 

műhelyek bemutatása. 

e) A kulturális, illetve a falusi turizmus lehetőségeinek megteremtésében való részvétel. 

f) A testvér települési kapcsolatok ápolása. 

g) A meglévő, több évtizede működő rendszeres és alkotó művészeti kiscsoportok 

támogatása, működési feltételük biztosítása, új közösségek befogadása, támogatása. 

h) Almásfüzitő történelmi, kultúrtörténeti, régészeti hagyományait tartalmazó kiadványok 

gyűjtése és mindenki által hozzáférhetővé tétele 

i) Részvétel az önkormányzat, által szervezett rendezvények lebonyolításában. 

j) Helyet biztosít azon intézményeknek, amelyek szintén önkormányzati fenntartásúak, s az 

intézmény területén, kulturális, közösségi összejövetelt szerveznek, az önkormányzat által 

szervezett rendezvényeknek, a lakosság életminőségét és életesélyének javításához az 

iskolarendszeren kívüli tanulási, felnőttoktatási önképző és szakképző tanfolyamok 

szervezéséhez, 

k) Támogatja a civil szervezetek kulturális programjainak megvalósítását. 

 

A közművelődés finanszírozása 

5. § 

Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a 

saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított 

előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból 

pályázati úton elnyert összeg.  



6. § 

(1) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján történő 

pályázathoz minden évben vállal saját erőként pályázati önrészt. 

(2) A Művelődési Ház és Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról megállapodást 

köt Almásfüzitő Községi Polgármesteri Hivatallal. 

  

 Záró rendelkezések 

 

7. § 

(1) A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelt hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a községi közművelődési, valamint 

könyvtári feladatok ellátásáról szóló 13/1999 (XII.1.) ÖK. rendelet. 

 

 

 

 

 

Karánsebesy Lukács                        Dr. Szeidl Bernadett 

       polgármester                                                                    jegyző 
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