
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2018.(IV.24.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének, a szervezeti és működési szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet, I. rész 1. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Fejlesztési és Humán Bizottság véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Seregélyes település területén működő azon 
intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, 
működtetőire és alkalmazottaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a 
közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen 
rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják. 

2. A helyi közművelődési feladatok 
2. § (1)1 Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Tv.) 76. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra 
tekintettel, az Önkormányzat a nyilvános könyvtári feladatai, továbbá a kötelezően 
ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására kijelölt intézmény, alapító 
okiratában megállapított alapszolgáltatásokat látja el. 
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további 
feladatának tekinti: 

a) a település szellemi-és művészeti idegenforgalmi vonzerejének és a civil 
társadalom kulturális, önszerveződő tevékenységének erősítését, 

b) a helyi kulturális értékek védelmét, 
c) a humán információs szolgáltatásokat, a helytörténeti és művelődéstörténeti 

kutatásokat, 
d) a megyei és térségi kulturális együttműködést, 
e) a testvér-települési és nemzetközi kulturális kapcsolatainak kiszélesítését, a 

meglévők erősítését, 
f) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai 

támogatásának biztosítását, 
g) a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének 

segítését, 
h) a hátrányos helyzetűek kulturális elesettségének mérséklését, 
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i) a környezetkultúra javítását. 
(3) Az önkormányzat a vállalt feladatokat az életkori sajátosságok 
figyelembevételével közművelődési szakkörök, amatőr alkotó és művelődési 
közösségek, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató rendezvények formájában 
valósítja meg, valamint lehetőséget biztosít a nemzeti kulturális értékek 
megismeréséhez. 
3. § Az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézmények szakmai 
önállósága tiszteletben tartásával elfogadja, és támogatja mindazokat a civil, egyéni 
és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a település kulturális életét segítik és 
gazdagítják. 
4. § Az Önkormányzat anyagi lehetősége szerint gondoskodik a saját fenntartású 
közművelődési és közgyűjteményi intézmények 

a) működéséről, 
b) személyi, tárgyi és dologi feltételeik biztosításáról, fejlesztéséről, 
c) a szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. 

5. § A helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével az Önkormányzat az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, feladatellátásnak formáit, a feladat ellátásának módját és 
mértékét a következő kiemelt célok szem előtt tartásával határozza meg: 

a) a település hagyományainak ápolása, a kulturális értékeinek megőrzése, a 
tárgyi és szellemi értékek közkinccsé tétele, 

b) népművészeti, hagyományőrző közösségek működtetése, 
c)  a lakosság művelődési igényének kielégítéséhez közgyűjteményi, 

közművelődési, közösségi színtér biztosítása, szervezési, tartalmi segítség 
nyújtása, 

d)  a helyi társadalom közösségeinek támogatása, a lokálpatriotizmus erősítése, 
a helyi kulturális alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek 
működésének segítése, kulturális tevékenység támogatása, 

e)  az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 
kezdeményezéseinek segítése, 

f)  az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének 
támogatása, kulturális kapcsolatainak gazdagítása, 

g) a régió természeti, környezeti, kulturális értékeinek közismeretté tétele, 
fejlesztése, találkozók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus elősegítése, 
támogatása, 

h) a szabadidő eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez 
megfelelő lehetőség biztosítása nyilvános települési könyvtár fenntartásával, 

i) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 
biztosítása, 

j) a Seregélyesi Tájház körérdekű helytörténeti kiállítóhely szolgáltatásainak 
fejlesztése. 

 



4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
6. §1 Az önkormányzat a nyilvános könyvtári feladatai, továbbá a kötelezően 
ellátandó közművelődési feladatkörének ellátására, a Seregélyesi Művelődési Ház és 
Könyvtár 8111 Seregélyes, Széchenyi utca 1. szám alatti székhelyű intézményt jelöli 
ki és működteti közművelődési színtérként.  
6/A.23 § A Seregélyesi Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységét, a székhelyén 
kívül: 

a) a 8111 Seregélyes, Fő utca 153. cím alatti, SMK Tájház telephelyén; 
b) a 8111 Seregélyes, Liszt Ferenc utca 43. cím alatti, SMK Szőlőhegyi 

Közösségi Ház telephelyén 
látja el. 

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése  
7. § A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói 
felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat 
működteti a közösségi színteret, és gondoskodik a tervszerű közművelődési 
feladatellátásról és beszámoltatásról. 

6. A közművelődési feladatok finanszírozása 
8. § (1) Az önkormányzat e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait 
költségvetéséből finanszírozza.  
(2) A költségvetési forrás lehet: 

a) a közművelődési, közgyűjteményi intézmény saját bevétele 
b) a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás,  
c) az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támogatás. 

9. § A település egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek 
megvalósítása érdekében - külön döntés alapján - az önkormányzat közművelődési 
megállapodást köthet. 

7. Záró rendelkezések 
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 1/2002. 
(I.28.) önkormányzati rendelet. 
 
 Horváth Sándor s.k.              Horváth Károly s.k. 
           polgármester jegyző 

A rendeletet kihirdettem. 
Seregélyes, 2018. április 24. 
  Horváth Károly s.k. 
   jegyző 
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