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Kapolcs   község Önkormányzata  Képviselő-testülete a muzeális intézményekről a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

83/A. §-ában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  kapott felhatalmazás 

alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

A rendelet célja 

Általános rendelkezések 

1. § 

E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok 

alapján meghatározza Kapolcs   község  Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint 

feladatellátásának formáit, módját és mértékét. 

Alapelvek 

2. § 

A település Önkormányzata biztosítja Kapolcs   lakosainak jogát, hogy 

a) igénybe vehessék a közösségi színtér szolgáltatásait; 

b) hozzáférést nyerhessenek a közművelődési alapszolgáltatásokhoz, saját 

művelődési és kulturális szükségleteik kielégítése érdekében; 

c) művelődési céljainak megvalósításához helyszínt, szervezői-, szervezeti-, 

illetve tartalmi segítséget kapjanak. 

A rendelet hatálya 

3. § 

E rendelet hatálya kiterjed  Kapolcs   területén belül: 

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő közösségi 

színterekre, intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire és 

alkalmazottaira; 

b) azon szervezetekre, akik az Önkormányzattal közművelődési megállapodásban 

állnak – a két fél által aláírt jogi szerződés alapján; 

c) a képviselő-testületre és szerveire, a hivatal, továbbá 



d) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre. 

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és 

a feladatellátás szervezeti, intézményi keretei 

4. § 

Önkormányzat  a helyi közművelődés lehetőségeinek széleskörű támogatása 

érdekében közművelődési alapszolgáltatásai közé sorolja: 

a) a helyi művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük 

támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a 

művelődő közösségek számára helyszín biztosítása 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása 

Intézményi keretek 

5. § 

A település Önkormányzata a közművelődési a megjelölt alapszolgáltatások 

biztosításának érdekében saját fenntartású és közművelődési megállapodás keretében 

más szervezet(ek) által fenntartott közösségi színtereket biztosít, továbbá támogatja a 

település kulturális céllal működő szervezeteit. 

Közművelődési megállapodás 

6. § 

Az Önkormányzat  a közművelődési színterek működtetésére a helyi kulturális céllal 

működő intézményekkel, szervezetekkel és öntevékeny csoportokkal közművelődési 

megállapodást köthet az 1997. évi CXL törvény 79. §-a, valamint e rendelet 7. §-a 

alapján. 

A helyi közművelődésben résztvevő intézmények 

és szervezetek 

7. § 

(1) Kapolcs  közművelődési közösségi célú színterei: 

                Faluház, Könyvtár 8294. Kapolcs, Kossuth u.62.  

               

                                 

(2) A helyi közművelődés megvalósításában együttműködő partnerek: 

a) Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet  

b) A Völgy Turisztikai Egyesület  

c) Kapolcsi  Kapolcs  Ifjúsági Egyesület  

d)  Kapolcsi   Polgárőr Egyesület 



      e)  Kapolcsi  Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

       

 

Személyi, létesítményi és tárgyi feltételek 

8. § 

(1) A Faluház  és Könyvtár feladatellátásához szükséges személyi és szakképzettségi, 

létesítményi és tárgyi feltételeit jelen rendelet a 20/2018. (VII.).) EMMI rendelet a 

közösségi színterekre vonatkozó 12. §-a alapján határozza meg. 

(2) A közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében a feladatellátó minden év 

március 1-jéig szolgáltatási tervet készít, mely tartalmazza: 

a) a tervezett közösségi programokat, tevékenységeket és folyamatokat; 

b) a tevékenységek céljának leírását; 

c) a tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba történő besorolását; 

d) a tevékenységek számát, időpontjait és ütemezését; 

e) a lakosság tevékenységekben történő közreműködésének és részvételének 

módját és lehetőségeit. 

(3) A szolgáltatási terv a lakosság, illetve a helyi civil szervezetek és öntevékeny 

csoportok (Közművelődési Kerekasztal) bevonásával valósul meg. 

A helyi közművelődési intézmények szolgáltatásai és díjaik 

9. § 

 A Faluház és Könyvtár alapszolgáltatásai a kapolcsi   lakosság, és a településen 

székhellyel rendelkező civil szervezetek és öntevékeny csoportok számára 

térítésmentesen igénybe vehetők. A közösségi színtér egyéb szolgáltatási díjairól az 1. 

számú melléket rendelkezik. 

A közművelődés finanszírozása 

10. § 

(1) A település önkormányzata közművelődési feladatainak ellátását és az 

alapszolgáltatások biztosítását költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása saját 

bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami támogatás, illetve a 

pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek nem önállóan gazdálkodó 

intézmények, melyek pénzügyi és gazdasági feladatait a Monostorapáti Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el. 



 

Záró rendelkezések 

11. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 13/2009. (VI.30.) önkormányzati 

rendelet hatályát veszti.  

 

                          Márvány  Péter                                     Takács Lászlóné 

                          polgármester     jegyző  

 

 

Rendelet kihirdetve: 2019. augusztus ….. 
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