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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. október 26-i ülésére 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet elfogadása 
 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 

 

 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata aktuálissá vált a hatályos 

jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.  

 

A felülvizsgálatot az is indokolta, hogy számos pályázat kötelező mellékletét képezi a rendelet 

megléte, s megfelelő tartalma, ezért elkészítettük az előterjesztés mellékletét képező rendelet-

tervezetet.  

 

Kérem előterjesztésem megvitatását és a rendelet-tervezet jóváhagyását! 

 

Alcsútdoboz, 2015. október 15.  

 

 

         Tóth Erika 

polgármester 

 

Rendelet-tervezet 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő–testületének 

.../2015. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

l997. évi CXL. törvény 77. §-ában 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 hatálya 

 

1. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

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

finanszírozás és az ellátás szervezeti kereteit.  

 

 

A közművelődési feladatok ellátási formája 

 

2. § 

 

(1) Alcsútdoboz település minden polgárának és közösségének joga, hogy műveltségét, 

készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítését az önkormányzat által 

fenntartott közösségi színtereken gyakorolhassa és azoktól szakmai segítséget kapjon.  
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(2) Alcsútdoboz Település Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési 

feladatai ellátására közösségi színteret és könyvtári szolgáltató helyet hozott létre.  

 

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

kulturális tevékenységet is végző civil szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek 

közreműködését. 

 

A közművelődési feladatok tárgyi feltételei 

 

3. § 

 

(1) A közművelődési feladatok ellátására, közösségi színtérként és könyvtári 

szolgáltatóhelyként az Önkormányzat a saját tulajdonában álló ingatlanokat bocsátja 

rendelkezésre.  

a)  A közösségi színtér elnevezése és címe: 

Alcsútdobozi Sportcsarnok (8087 Alcsútdoboz, József A.u.5.) 

 

b)  A könyvtári szolgáltatóhely elnevezése és címe: 

Könyvtári, információs és közösségi hely (8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.105.) 

 

(2) A közösségi színteret és a könyvtári szolgáltató helyet Alcsútdoboz Település 

Önkormányzata működteti.   

 

 

A közművelődés szakmai feladatai 

 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat az alábbiakban meghatározott feladatok ellátásával szervezi és 

támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket: 

 

a) Az iskolarendszeren kívüli-, öntevékeny-, önképző-, szakképző tanfolyamok szervezése 

minden korosztály részére. Az életminőséget és az életesélyt javító, tanulási, felnőttképzési 

lehetőségek megteremtése. 

 

b) A település környezeti-, szellemi-, múltbeli-, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása, ezen belül: 

                  ba) a nemzeti ünnepek községi lebonyolítása            

bb) helyi alkotók, művészek, kézművesek kiállításainak megszervezése 

bc) rendhagyó tanórák, vetélkedők szervezése,  

 

c) Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása, ezen belül: 

ca) színházi előadások, előadóestek, koncertek, hangversenyek, kiállítások 

megszervezése, művészeti, baráti körök számára a helyszín biztosítása, 

(Alcsúti Kápolnaestek rendezvénysorozat) 

cb) népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség segítése, 

találkozók rendezése,  

(Alcsútdobozi Hagyományőrző Nap) 

cc) ünnepek, évfordulók, ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolítása  



 4 

(Ifjúsági nap, Idősek Világnapja, Mikulás ünnepség, Nyugdíjasok Karácsonya, 

Hobbi Gyűjtemények Kiállítása, Újév Köszöntés) 

cd) Alcsútdobozi Falunapok rendezvénysorozat megszervezése által. 

 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotók művelődési közössége tevékenységének 

támogatása a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, 

táncegyüttesek szervezése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, 

nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése által. 

 

e) Az Önkormányzat kiemelten kezeli a település két legjelentősebb kulturális értéket képviselő 

művészeti csoportja, az Alcsútdobozi Echo Kamarakórus és az alcsútdobozi 

néptánccsoportok:  

ea) Gyermeklánc,  

eb) Pitypang,  

ec) Cifrázó tevékenységének támogatását. 

 

f) Feltételek biztosítása a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok tájékozódásához, 

a közösségi művelődéséhez, az alkotó tevékenységének elősegítéséhez és a kikapcsolódáshoz.  

 

g) Az önkormányzat törekszik az esztétikus és célszerű művelődési környezet kialakítására, 

melynek elérése érdekében pályázatok és egyéb támogatások révén tervezi fejleszteni 

eszközeit. 

 

A közösségi színtér 

 

5. § 

 

(1) Az Alcsútdobozi Sportcsarnok közösségi színtér működési rendjét, nyitva tartását, 

használati módját a Működési Szabályzat tartalmazza. 

(2) A közösségi színtér helyiségeit szabad kapacitásának kihasználása céljából, a nem 

önkormányzati szervezetek vagy magánszemélyek bérleti szerződés megkötésével vehetik 

igénybe. A szerződés megkötésére a polgármester jogosult. 

(3) A közösségi színtér használati, illetve bérleti díját a Működési Szabályzat tartalmazza.  

 

  

A települési könyvtári ellátás 

 

6. § 

 

A települési könyvtári ellátás biztosítását az Önkormányzat a Fejér Megyei Könyvtárral kötött 

megállapodásban meghatározottak szerint a megyei könyvtár szolgáltatásainak 

igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások fogadására alkalmas 

könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet. 

 

 

A közművelődés finanszírozása 

 

7 § 
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Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása az 

Önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó támogatás, a 

központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, 

alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.  

  

 

Egyéb rendelkezések 

 

8. § 

 

A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről a Működési Szabályzat rendelkezik.  

 

 

Hatályba lépés 

 

9. § 

 

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

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 1/1999. (I.15.) számú rendelete.  

 

 

 Tóth Erika dr. Sisa András  

  polgármester  jegyző 

 

 

 


