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Balatonszılıs Község Önkormányzatának 
7/2000. (VII. 21.) rendelete 

az Önkormányzat közmővelıdési feladatairól 
 

Balatonszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Törvény) 77.§ a alapján az alábbiak szerint szabályozza a helyi közmővelıdési 
tevékenység szervezésével és támogatásával kapcsolatos feladatait: 
 

I. 
A rendelet célja 

 
1.§. (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségletének 
figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetıségek és sajátosságok alapján - meghatározza az 
önkormányzat által támogatandó közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, 
feltételeit és finanszírozási formáját. 
 
(2) Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, hogy 
biztosítsa Balatonszılıs polgárainak jogát: 
- a kulturális örökség javainak és ezeknek a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai 

kisebbségi önismeret formálásában betöltött szerepének megismerésére, 
- a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére, 
- a mőveltségének, készségeinek élete minden szakaszában való gyarapítására, közmővelıdési jogai 

érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, közmővelıdési 
közösségi színtér szervezéséhez, és a jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet alapításához, 
mőködtetéséhez. 

 
II. 

A közmővelıdési feladatok ellátásának alapelvei 
 

2.§. (1) Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, 
vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen 
megkülönböztetés: a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, 
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 
 

(2) A helyi közmővelıdési feladatok ellátásában az önkormányzat elısegíti és igényli a civil 
közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint kulturális tevékenységet (is) végzı gazdasági 
vállalkozások közremőködését. 

 
(3) Az önkormányzat törekszik arra, hogy Balatonszılıs polgárai folyamatos és megfelelı 

tájékoztatást kapjanak a helyi közmővelıdési lehetıségekrıl, tevékenységekrıl és szolgáltatásokról. 
 

III. 
A rendelet hatálya 

 
3.§. E rendelet hatálya kiterjed 

- a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı, Balatonszılıs községben lakó 
állampolgárokra, 
- az önkormányzat közmővelıdési intézményeire, közösségi színtereire és azok fenntartóira, 
alkalmazottaira, illetve mőködtetıire, 
- a rendelet alapján támogatott intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, vállalkozásokra, 
azok fenntartóira és mőködtetıire, akikkel, vagy amelyekkel az önkormányzat közmővelıdési 
megállapodást kötött, 
- a képviselı-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 
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IV. 

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai 
 

4.§. Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatainak 
tekinti: 

- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek hagyományainak feltárása megismertetése, a 
helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása (Tv. 76.§ (b), 
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása (Tv.76.§ (c), 
- a helyi kultúra értékeinek megırzése, 
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és a fenntartásának segítése(Tv. 76.§ (f), 
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása (Tv. 76.§ (g), 
- a mővészetek különbözı ágai bemutatkozási lehetıségeinek szélesítése, 
- a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítése, 
- a környezetkultúra javítását, a település - esztétikai kultúra fejlesztése, 
- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozása, 
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása (Tv. 76.§ (h). 

 
V. 

Az önkormányzat közmővelıdési feladat-ellátási formái 
 
5.§. (1) Balatonszılıs község önkormányzata a közmővelıdés helyi feladatainak ellátásához közösségi 

színteret - Faluház Balatonszılıs Fı u. 9. - biztosít. A Faluház jelenlegi félkész állapota és mérete 
nem felel meg a település igényeinek és normatíváknak, ezért az Önkormányzat célul tőzi ki, hogy 
pályázati források bevonásával új mellékszárny építésével megfelelı közösségi színtérré alakítja át. 

 
(2) A közmővelıdési feladatok megvalósításában részt vesz a Községi Könyvtár (Balatonszılıs, 
Fı u.18.) 

 
(3) Balatonszılıs Község Önkormányzata figyelemmel kíséri a Balatonszılıs Faluházért 
Alapítvány mőködését. 

 
(4) Költségvetésében támogatja, a lakosság és a település szervezetei részére ingyenesen bocsátja 
rendelkezésre a Forrás címő helyi lapot. 

 
(5) A Faluház 
- szolgáltatásait elsısorban Balatonszılıs község polgárai, a településen mőködı civil szervezetek, 
a településen tartózkodó vendégek számára biztosítja, 
- gondoskodik klubok; szakkörök, tanfolyamok, egyéb mővelıdési közösségek, lakossági 
önszervezıdı csoportok támogatásáról, mőködési feltételeik minimum szintő biztosításáról, 
- megfelelı helyszínt biztosít a mővészeti csoportok, együttesek mőködéséhez, 
- helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, a társadalmi ünnepek, 
más események megszervezésében és lebonyolításában, 
- helyszínt biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez, 
- részt vesz az önkormányzat által vállalt közmővelıdési feladatok ellátásában. 

 
(6) A Faluház, mint közösségi színtér mőködtetése, Balatonszılıs Község Önkormányzat 
költségvetésének „Mővelıdési központok, házak tevékenysége" elnevezéső szakfeladatát képezi. 

 
(7) Az önkormányzat a közösségi színtér mőködtetéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket 
minimum - szinten garantálja., annak érdekében, hogy a településen a lakosság önszervezıdı 
közösségei megfelelı rendszerességgel és idıtartamban vehessék igénybe a Faluház helyiségeit és 
szolgáltatásait. 
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VI. 

A közmővelıdési tevékenység finanszírozása 
 

6.§. (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében vállalja a Faluház, mint 
közösségi színtér fenntartását, illetve részt vesz a közmővelıdési alapfeladatok teljesítéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint az egyéb közmővelıdési feladatok 
finanszírozásában. Ennek mértékérıl a Képviselı-testület évente a költségvetési rendeletében 
rendelkezik. 

 
(2) A település kiemelt rendezvényeiként a képviselı-testület minden évben támogatja a Falunap és 
az Öregek Napja rendezvények megrendezését. 

 
(3) Balatonszılıs Község Önkormányzata a közmővelıdési feladatok ellátásában résztvevı 
szervezeteket és magánszemélyeket, az általuk vállalt közmővelıdési feladatok ellátása érdekében 
évente pályázati úton pénzügyi támogatásban is részesítheti. 

 
VII. 

Közmővelıdési megállapodás 
 

7.§. (1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete a Törvény 79. §-a valamint a jelen rendelet 4.§-a szerint 
meghatározott feladatokra, vagy azok egy részére közmővelıdési megállapodást köthet a 
követelményeknek megfelelı szervezetekkel és magán személyekkel. 

 
(2) A közmővelıdési megállapodás tartalmazza: 

- a megállapodó felek adatait, 
- az ellátandó feladatokat, 
- a megbízás idıtartamának meghatározását, 
- a megállapodás rendes és rendkívüli felmondásának szabályait, 
- a megbízásban foglaltak teljesítéséért járó díjazást, s annak megfizetési módját, idıpontját, 
- a megállapodó feleket a feladat ellátásával kapcsolatban terhelı kötelezettségeket és jogokat  
(pl. épület, helyiség, gépek, berendezések biztosítása, azok felelıs ırzése stb.) 
- a feladat, vagy szolgáltatás helyszínének, idıtartamának, idıpontjának, esetleg a nyitva 
tartás rendjének meghatározását, 
- a szolgáltatást igénybevevık körének meghatározását, 
- a szolgáltatás díjára, vagy ingyenességére vonatkozó kikötéseket, 
- arra vonatkozó kikötést, hogy a szolgáltatás biztosítása során milyen szakképzettségő 
személyek mőködjenek közre, 
- a megállapodásban foglaltak teljesítésérıl szóló beszámolás, elszámolás módját, idıpontját, 
- a megállapodó feleket képviselı személyek - kapcsolattartók - nevét, 
- a megállapodás kapcsán keletkezı esetleges vitás kérdések rendezésének módját, 
- figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás érvényességének feltétele a 
Képviselı-testület megállapodást megerısítı határozata. 

 
VIII. 

Záró rendelkezések 
 
8.§. A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésrıl a jegyzı 
gondoskodik a helyben szokásos módon. 
 
Balatonszılıs, 2000. június 8. 
 
 
    Nagy Lajos    Panyi Szilvia 
    polgármester        jegyzı 


