
1 
 

Iktatószám: 155-53/2021. 

Ügyintéző: dr. Zay Andrea 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. július 1-i rendkívüli testületi ülésére. 

 

 

Tárgy: a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet  

 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya jelezte, hogy a Tordas 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 5/2020. (VII. 1.) 

önkormányzati rendeletét módosítani szükséges a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit 

Közhasznú Kft. Fejér Megyei Igazgatóságának útmutatása alapján. A rendelet átdolgozásában 

S. Rieder Zsuzsanna módszertani referens nyújtott segítséget. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény szerint a települési önkormányzatok közművelődési feladatai: 

 

76. § (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés 

szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési önkormányzat eltérő adottságaira 

figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás 

biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban szabályozott helyi lakossági 

képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el. 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások: 

a) 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, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

(4) Minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) pontja szerinti 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.  

(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (6) és (7) bekezdésben 

foglaltak kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)- g) pontjai szerinti 

közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást 

szervez meg. 
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(6) Az 5000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat - a (7) bekezdésben foglaltak 

kivételével - a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)- g) pontjai szerinti 

közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési 

alapszolgáltatást szervez meg. 

(7) A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a települési önkormányzat kötelező 

feladata a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének 

megszervezése. 

 

A jogszabály által előírt kötelező feladatokat és szolgáltatásokat beépítettük a rendelet-

tervezetünkbe. 

 

Jelen előterjesztés a rendelet-tervezet szöveges indoklásaként is szolgál. A rendelet-tervezet 

hatásvizsgálata vonatkozásában megállapítható, hogy a jelen gyakorlatnak megfelelő 

tényeket rögzít, így pénzügyi, illetve környezeti szempontból jelentős hatást nem 

eredményez annak elfogadása. 

 

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendeletet alkossa meg. 

A rendelet elfogadásához az Mötv. alapján minősített többség szükséges. 

 

Tordas, 2021. június 10. 

 

         dr. Zay Andrea  

             jegyző 

 

 

1. melléklet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet előterjesztéséhez  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen 

 

I. társadalmi hatásai: A jelen gyakorlatnak megfelelő tényeket rögzíti. 

II. gazdasági hatásai: Jelentős hatást nem gyakorol.  

III. költségvetési hatásai: Jelentős hatást nem gyakorol. 

IV. környezeti következményei: nincs 

V. egészségi következményei: nincs 

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztratív terhek nem változnak. 

VII. megalkotásának szükségessége: A jogszabálynak való megfelelés. 

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabályi előírások nem 

érvényesülnek maradéktalanul. 

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 

 

 

 

 

2. melléklet: Rendelet-tervezet  
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Tordas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének   

      /2021. (         .) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Tordas Község Önkormányzata Képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezés 

 

1. § Tordas Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 

közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 

támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek 

tekinti, amely javíthatja a lakosság életminőségét, ezért fontosnak tartja ezen területen az 

önkormányzati feladatvállalást és a feladatok megvalósításában részt vevő közösségi színterek, 

szervezetek támogatását. 

 

2. A közművelődési rendelet célja 

 

2. § (1) A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő testület célja, hogy a helyi 

társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, 

lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg a 

közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a 

finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi 

művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és 

nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, 

személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi 

kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

(2) A közművelődési tevékenységhez kötődő önkormányzati célok: 

a) a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek 

kutatása és közkinccsé tétele, 

b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata. 

3. A rendelet hatálya 

 

3. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén a közösségi 

színterekre, a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, 

azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira. 

(2) A rendelet meghatározza a közművelődési feladatellátás szakmai alapelveit, a finanszírozás 

és az ellátás szervezeti kereteit. 

 

4. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások, a 

közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 
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4.§ Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) 

pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása, a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 

érdekében figyelemmel a település adottságaira, a helyi hagyományokra és igényekre 

közművelődési közösségi színteret biztosít. 

 

5.§ (1) A közművelődés közösségi színteréül a HANGYA Művelődési Ház Közösségi Színtér 

(2463 Tordas, Szabadság út 55.) szolgál.  

(2) Tordas minden polgárának és közösségének joga, hogy a közösségi művelődési igényét az 

önkormányzat által fenntartott közösségi színtéren gyakorolhassa és attól szakmai segítséget 

kapjon. 

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli és elősegíti a 

kulturális tevékenységet is végző civil szervezetek, művészeti csoportok, egyházak, iskola, 

óvoda, egyéb közösségek, magánszemélyek közreműködését. 

(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni: 

a) Községi Könyvtárral,  

b) Tordas Sportegyesülettel, 

c) Tájházzal, 

d) Sajnovics János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával, 

e) Tordasi Mesevár Óvodával, 

. 

6. § Az Önkormányzat az alábbiakban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításával támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket: 

a) 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) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása, 

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 

7. § Az Önkormányzat az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásával szervezi és 

támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket:  

a) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését elősegítő programok szervezése, 

a testvér településekkel programok szervezése; 

b) a településen élő hátrányos helyzetű lakosok esélyegyenlőségét elősegítő 

rendezvények, programok szervezése;  

c) a település testvérfalui kapcsolatainak hazai és külhoni ápolása; 

d) az idősek számára az életminőséget javító közösségi programok, események 

szervezése; 

e) életkor, érdeklődési kör szerinti szakkörök, csoportok működtetése, népdal és 

népzenei csoportok működtetése, tevékenységük segítése; 

f) tárgyalkotó művészeti, népi iparművészeti csoportok tevékenységének a támogatása; 

g) az ünnepek kultúrájának gondozása az évszakokhoz kötődő jeles napok 

megünneplése hagyományőrző programok szervezése;  

h) a település szellemi, kulturális örökségével kapcsolatos értékek gyűjtése, gondozása, 

tovább örökítése; 
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i) hagyományteremtő új események szervezése a hagyományőrzés és innovatív 

művészetek népszerűsítése érdekében 

j) amatőr művészeti tevékenységek támogatása 

8. § Tordas Község Önkormányzata a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez a 

település közművelődési éves munkatervét és annak részeként a szolgáltatási tervet a tárgyév 

március 1-jéig fogadja el, amelyet a HANGYA Művelődési Ház - Közösségi Színtér vezetője 

készít. 

 

5. A közművelődés finanszírozása 

 

9. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait és közösségi színterei működését a 

költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó 

közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és 

pályázati forrás. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

10. § A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről a közösségi színtér Működési 

Szabályzata rendelkezik. 

 

7. Hatályba lépés 

 

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

(2) Hatályát veszti Tordas Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 

közművelődésről szóló 5/2020. (VII. 1.) önkormányzati rendelete. 

 

  

Juhász Csaba       dr. Zay Andrea 

polgármester                                                                   jegyző 

 

 

Záradék: A rendelet mai napon kihirdetve. 

 

Tordas, 2021. . 

dr. Zay Andrea 

jegyző 

 

 


