
Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2001.(VIII.7.) ÖKT számú 

rendelete 

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Önkormányzat) a kulturális javak védelméről, és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. 

§-a és A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése 

alapján – a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek, 

valamint lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak, továbbá művelődési koncep-

ciójának figyelembevételével – a helyi közművelődési tevékenység önkormányzati 

támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

HELYZETELEMZÉS 

1. § 

Az önkormányzat jelen rendeletének megalkotásakor az alábbi meghatározó környe-

zeti adottságokat veszi figyelembe: 

- természeti, gazdasági, foglalkoztatási, társadalmi és egyéb művi környezet, 

- településszerkezet, demográfiai jellemzők, 

- település jövőképe, humánfejlesztés céljai, 

- a település kulturális adottságai, művelődési szokásait, 

- jelenlegi közművelődési tevékenység gyakorlata, 

- a közművelődés intézményei, szervezeti bázisai. 

 

II. fejezet 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS KIEMELT CÉLJAI 

2. § 

 

(1) A községi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra kialakítása 

(2) A település hagyományainak, helyi értékek védelmének erősítése. A település 

értékeinek közismertté tétele. 

(3) A különböző célú helyi közösségek szervezése, támogatása. 

(4) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítés és egyéb kezdeménye-

zéseinek segítése. 

(5) Az időskorú népesség közösségi életének támogatása. 

(6) Amatőr művészeti körök, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szóra-

kozási és közösségi igényeik biztosítása. 



(7) Civil közösségek együttműködésének ösztönzése. 

(8) A helyi kulturális nyilvánosság biztosítása, a tájékoztatás fejlesztése. 

 

III. fejezet 

A HELYI KÖZMŰVELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA 

3. § 

 

(1) Az iskolai képzést kiegészítő tanfolyamok (pl. német, számítástechnika), a mentális 

kultúrát, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő 

tanulási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése. 

(2) Az ismeretszerző, az amatőr, az alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 

(3) A helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások 

ösztönzése. 

(4) A helyi ünnepek színvonalas megszervezése, közismertté tétele, hatékonyságának 

támogatása a közművelődés eszközeivel. 

(5) Az egyetemes, nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a 

befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

(6) A helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása. 

(7) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

(8) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

(9) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesíté-

sének segítése. 

(10) Civil közösségek közismertségének elősegítése, együttműködésének támo-

gatása. 

(11) A település polgárjai számára könyv- és folyóiratolvasási lehetőség biztosítása. 

(12) Ifjúsági, információs és tanácsadó bázis működtetése. 

(13) A helyi újság, kábeltévé, falutévé működtetésének elősegítése. 

 

IV. fejezet 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI 

4. § 

Az 1-3. §-okban megfogalmazott közművelődési feladatokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete az Önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési 

intézmény (mo9sonszolnoki Művelődési Ház) működtetése útján látja el, de a 

teendőkből részt kell, hogy vállaljon az önkormányzati fenntartású iskola, óvoda, 

könyvtár, valamint az irányítási és ellenőrzési feladatokban való közreműködés terén 

a polgármester. 

 

 



5. § 

Az Önkormányzat külön, a Mosonszolnok, Fő u. 82. sz. alatt községi könyvtárat 

alakított ki, tart fenn és működtet. 

 

V. fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADTOK FINANSZÍROZÁSA 

6. § 

 

(1) Az önkormányzat részben önálló, részjogkörrel rendelkező költségvetési szervként 

működtetett közművelődési intézményének fenntartását éves költségvetésében 

meghatározott kiadás fedezettel biztosítja. 

(2) Teljes mértékben 100 %-os kiadás fedezettel biztosítja az épület fenntartási és 

karbantartási költségeit. 

(3) Biztosítja az alapvető működési feltételeket, fedezi a közüzemi költségeket. 

(4) Jelen rendeletben felsorolt közművelési feladatainak ellátásból részt vállalókat az 

önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. 

 

VI. fejezet 

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 

7. § 

Az önkormányzat a civil szervezetek működését, tevékenységeinek megvalósítását 

támogatja. 

A támogatás mértékét a mindenkori éves költségvetési rendeletében állapítja meg. 

 

VII. fejezet 

A HELYI KÖZMŰVELŐDS SZAKEMBER IGÉNYE 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatinak szakszerű ellátása édekében 

felsőfokú képesítéssel rendelkező közalkalmazottat foglalkoztat (Művelődési Ház 

igazgató). 

(2) A Művelődési Ház igazgatóját az Önkormányzat Képviselő-testület nevezi ki 

meghatározott időre páylázat útján. A munkáltatói jogokat a Képviselő-testület, a 

egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Munkabérét a Kjt. szerint, 

vezetői pótlékának mértékét a Képviselő-testület állapítja meg a jogszabályi keretek 

között. 

 



VIII. fejezet 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOKBAN EGYÜTTMŰKÖDŐ HELYI PARTNEREK 

9. § 

Az önkormányzat az 1-3. §-okban meghatározott közművelődési feladatainak 

elvégzése érdekében együttműködik a községben működő intézményekkel és civil 

szervezetekkel. 

Intézmények: 

- Községi Könyvtár 

- Általános Iskola 

- Napköziotthonos Óvoda 

- Polgármesteri Hivatal 

- Háziorvosi-Védőnői Szolgálat 

- továbbá minden olyan vállalkozás, szervezet, magánszemély, amely és aki 

önként elősegíti a közművelődési feladatok ellátását. 

A megyei kulturális intézményekkel folyamatos kapcsolatot tart. 

 

IX. fejezet 

HATÁLYBALÉPÉS 

10. § 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Mosonszolnok, 2001. július 30. 

 

Fazekas Gáborné     Török Sándor 

      jegyző      polgármester 

 

Z á r a d é k :  

Kihirdetve 2001. augusztus 8.  

        Fazekas Gáborné  

         jegyző 

 

            

            

   



 


