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Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 

13/2009.(VI.30) számú rendelete 

 

A helyi közművelődésről 
 

 
Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77.§-ában kapott 

felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. Általános rendelkezések 
 

1.§. 

 

A rendelet hatálya 

 
A rendelet hatálya kiterjed Kapolcs község közigazgatási területén működő, közművelődési 

tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben részt vevő valamennyi 

természetes és jogi személyre. 

 

2.§. 

 

A rendelet célja 

 
(1) A rendelet megalkotásával a képviselőtestület célja, hogy a helyi társadalom kulturális 

igényeinek figyelembe vételével egységes alapelvek szerint határozza meg az általa 

támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásnak módját és feltételeit, a 

szakmai és finanszírozási alapelveket. Így: 

- a kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a 

közreműködő intézmények tevékenységének szabályozása 

- az önkormányzatnak, mint fenntartónak, szakmai és finanszírozási alapelveket 

tartalmazó feladatok meghatározása, 

- a közművelődési intézmény és a településen működő civil szervezetek 

együttműködésének összehangolása. 

 

(2) A kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok: 

a.) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 

biztosítása, 

b.) a település hagyományainak ápolása, hagyományőrző közösségek életre 

hívása, működtetése 

c.) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének 

növelése, 

d.) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, 

e.) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése, az időskoru népesség közművelődési 



 

 

lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok 

kulturális kapcsolatainak gazdagítása, 

f.) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 

közismertté tétele, találkozók, bemutatók, kiállítások rendezése, 

g.) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, 

h.) a helyi kulturális nyilvánosság tájékoztatása, fejlesztése 

 

 

(3)  Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Kapolcs község polgárainak jogát 

a.) a közművelődési inézmény szolgáltatásainak igénybevételére, 

b.) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére 

c.) meghatározza azokat a közművelődési formákat, amelyeket biztosítani tud a 

lakosság részére 

 

 

II. A közművelődési feladat ellátás szervezeti keretei 
 

3.§. 

 
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás feladatellátó intézményeként 

működteti a Faluház és könyvtárat  (8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.) 

 

(2) A közművelődési intézmény nem önállóan gazdálkodó intézmény, pénzügyi, 

gazdasági feladatait a Körjegyzőség látja el. 

 

(3) A közművelődési intézményben biztosítani kell a kulturális és sportcélú szabadidő 

eltöltéséhez szükséges feltételeket. A Faluház nagyterme csak alkalomszerűen adható 

bérbe, illetve használatba. 

 

(4) Az Önkormányzat az intézmény működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 

jogszabályban meghatározott minimumszinten biztosítja. 

 

(5) Az Önkormányzat a feladat ellátásának biztosítása érdekében a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulása (8300. Tapolca, Nyárfa u. 3.) keretében mozgókönyvtári 

szolgálat tagjaként működteti a könyvtárat.  

 

 

4.§. 

 
Az Önkormányzat az intézmény fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság 

önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az 

intézmény helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a működési 

feltételeket. 

 

 



 

 

5.§. 
 

A közművelődési feladatok ellátásához a közművelődési intézmény programját, éves 

munkatervét a közművelődési ügyintéző készíti el minden év november 30-ig, melyet a 

képviselőtestület hagy jóvá. 

 

III. Helyi közművelődési feladatok 

 
6.§. 

 
(1)  Kapolcs község Önkormányzata a közművelődés körébe tartozó feladatait az 1997. 

évi CXL törvény 76.§. (2) bekezdése szerint látja el, segíti a társadalom 

kapcsolatrendszerét, közösségi életét, megismerteti a szellemi, művészeti értékeket, 

gondozza az ünnepeket, kultúráját. Ennek során: 

a.) gondoskodik a könyvtár működtetéséről, a szakmai szolgáltatások – lehetőségei 

szerinti- fejlesztéséről, 

b.) a szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális 

célú tevékenységeket végző közhasznú szervezetekre, gazdasági társaságokra, 

lehetőségeihez képest támogatja mindazon egyéni és helyi közösségi 

kezdeményezéseket, amelyek színesítik, gazdagítják Kapolcs község kulturális 

életét. 

 

(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt 

feladatának tekinti: 

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

életminőséget, életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtését, 

b.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

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

a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 

gazdagítását, 

e.) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 

f.) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 

g.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

ápolását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti, 

szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

h.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítését, 

i.) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 

segítését, 

j.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását. 

 

 



 

 

IV. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája 

 
7.§. 

 
(1) A települési önkormányzat közművelődési feladatait az alábbi formában, módon és 

mértékben látja el: 

  

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

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek: 

- A Faluház a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése 

érdekében a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, 

bemutatókat szervez. 

- Életmódtáborok szervezése az általános iskolával közösen, 

- Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek önköltséges nyelvi, 

térítésmentes környezeti nevelési tanfolyamok szervezése az általános 

iskolával közösen. 

b.) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 

- Az intézmény együttműködve a helyi egyesületekkel, összegyűjti a település 

kulturális értékeit és törekszik annak kiállításokon, falunapokon, kulturális és 

művészeti rendezvények alkalmával történő bemutatására. 

- A közművelődési intézmény ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos 

feladatokat és törekszik a helyi információs hálózat kialakítására, ezen belül 

pályázat útján számítógép, internet biztosítására. 

- A kulturális élet eseményeiről dokumentációkat készítenek, biztosítják azok 

őrzését. 

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

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása: 

- A közművelődési szakember megszervezi a nemzeti és helyi ünnepek, 

évfordulók programjait, és lebonyolítását. Ezekhez igényli a közoktatási 

intézmények (Óvoda, Általános Iskola) közreműködését. 

- A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez 

kulturált lehetőséget biztosít, 

- Színházi előadásokra, hangversenyekre, képzőművészeti kiállításokra 

látogatást szervez, 

- A közművelődési intézmény részt vesz a helyi kulturális turizmus 

lehetőségeinek felkutatásában, és a helyi értékek bemutatására 

rendezvényeket szervez 

d.) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása 

- az amatőr művészeti csoportok, körök működéséhez a Faluházban helyet, 

szakmai segítséget biztosít, 

- kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételében közreműködik. 

- Szorgalmazza az önképző tevékenységet segítő pályázatokon való részvételt, 

- A könyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést. 



 

 

e.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése 

- a közművelődési intézmény közreműködik abban, hogy Kapolcs közösségi, 

kulturális értékei közismertté váljanak, erősödjön a helyi tudás, a 

lokálpatriotizmus. 

- A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdekeket védő és gazdagító 

összefogásokat, segíti a civil szervezeteket, 

- A helyi egyesületekkel, szervezetekkel együtt helytörténeti kutatásokat végez, 

és bemutatókon felhasználja a hagyományokat 

- a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, 

pályázati lehetőségekről információkat szerez be és ösztönzi és segíti a civil 

közösségeket a pályázatok benyújtására. 

f.) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése: 

- tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmakat alakít ki a környező 

településekkel, 

- viszonossági alapon igényli a környező községek együtteseinek 

közreműködését rendezvényein, 

- közreműködik a testvérkapcsolatok ápolásában, kialakításában 

- gyűjti a dokumentumokat, segíti a különböző kultúrák anyagainak 

megőrzését és használatát. 

g.) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

- a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységhez 

esztétikus környezetet, infrastruktúrát, szakembert biztosít 

h.) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

- tájékoztatást nyújt Kapolcs és a környező települések környezeti és kulturális 

nevezetességeiről 

- kapcsolatot tart fenn a szomszédos kulturális intézményekkel. 

 

 

8.§. 

 
A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakíthatnak 

a Kapolcs székhelyű társadalmi szervezetek az 1997. évi CXL. Törvény 82-83.§.-ban 

foglaltaknak megfelelően. 

 

V. A közművelődési tevékenység irányítása és lebonyolítása 

 
9.§. 

 
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézménye tevékenységét szakmailag önállóan  a 

tapolcai Wass Albert Könyvtár szakmai támogatásával látja el. 

 



 

 

(3) Az Önkormányzat intézményének szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai 

beszámoló és/vagy szakértői vélemény alapján látja el. A szakmai beszámoló 

elfogadásáról a képviselő-testület dönt. 

   

VI. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 
10.§. 

 
(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait  költségvetéséből 

finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó 

normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, 

valamint a különböző alapítványoktól  pályázati úton elnyerhető támogatás. 

 

(2) A közművelődés önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap és nem 

alaptevékenységnek megfelelően, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal 

összhangban és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembevételével az 

önkormányzat éves költségvetésében kerül meghatározásra. 

 

Zárórendelkezések 
 

11.§. 

 
(1) Ezen rendelet 2009. július 1-el lép hatályban, ezzel egyidejűleg az önkormányzat helyi 

közművelődésről szóló 3/1999.(IV.1). számú rendelete hatályát veszti. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Jogharmonizációs záradék: 

 
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 

társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláirt Európai Megállapodás 

tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. I. törvény 3.§-ával összhangban, az Európai 

Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

 

Kapolcs, 2009. június 17. 

 

 

  Göntér Gyula   sk.                                       Vizeli Zoltánné sk. 

  Polgármester                                                   Körjegyző 

 
 

Kihirdetve: 

Kapolcs, 2009. június 30. 

 

                                  Vizeli Zoltánné 

     körjegyző 


