
 
 

AGGTELEK  KÖZSÉG  KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE 

A HELYI KÖZM ŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA 
 
 
        Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete  „ A kulturális javak védelmé- 
        ről és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
        szóló 1997.évi CXL. törvény / a továbbiakban : Törvény / 77. paragrafusa alapján a  
        helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 
 
 

1.§ 
 
 
        A rendelet hatálya kiterjed : 
 
       - a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, az önkormányzat 

    közigazgatási területén élő állampolgárokra; 
-       - az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire; 
       - a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott 

   intézményekre, vállalkozásokra, szervezetekre, azok fenntartóira és működtetőire; 
       - a képviselő-testületre és szerveire, az önkormányzat hivatalára   
 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZM ŰVELŐDÉSI FELADATAI 
 
 

2.§ 
 
 
 
       Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt 
       feladatának tekinti 
 
       a / a lakosság élet-és munkakörülményeinek javítását, ezen belül : 
 

    - a munkanélküliek képzését, átképzését ; 
           - a speciális népességcsoportok gondjaihoz igazodó művelődési közösségek szervezését; 
           - az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

        életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését; 
 
 
 
 
 



 
 
      b./  A helyi hagyományok feltárását, ápolását, művelődési szokások gondozását, 
            ezen belül : 
 
− helytörténeti értékek közismeretté tételét, 
− társadalmi és lokális ünnepek élményt nyújtó hatásának biztosítását, új formák 

keresését; 
− a közművelődési, művészeti, tudományos értékeket közvetítő információk biztosítását; 
− hagyományos rendezvények megszervezését. 
   
 
      c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
           megismerését, a  befogadás elősegítését, ezen belül  : 
 
− a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését; 
− a közösség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását; 
− művelődési intézmények segítségét, 
− amatőr művészeti mozgalom alkotó, közvetítő szerepének erősítését ; 
− a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését ; 
− a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tételét a közművelődés 

eszközeivel ; 
− a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi ismeretszerzés,  

művelődés és szórakozás kínálatának bővítését ; 
− a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárását, programajánlatok 

kidolgozását. 
 
 
       d./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítését, ezen belül : 
     
− a civil közösségek igény szerinti segítését; művelődési szándékaik támogatását; 
− a civil közösségek közismertségének gondozását; 
− a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési alkalmainak 

megteremtését; 
− a művelődési ház és a közművelődési tevékenységet is végző intézmények, szervezetek  

közötti rendszeres koordinációt, együttműködést az egyházakkal, együttmüködést a 
Közművelődési Tanáccsal; 

− a kapcsolattartást a környékbeli településekkel, a megyei és megyén kívüli településekkel, 
a határon túli magyarság művelődési közösségeivel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 3.§ 
 
 
         Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának bekezdésében foglalt feladatai ellátása 
         érdekében művelődési intézményeket, közösségi színtereket biztosít, illetve  
         működtet. 
 
 
                                                                4.§ 
 
 
 
       /1/  Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a 3.§ - ban 
              megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be : 
  
 
        a./ az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit 
        b./ a község közigazgatási területén működő nem önkormányzati fenntartású  
             közművelődési intézményeket; 
        c./ a község közigazgatási területén nem önkormányzati és nem közművelődési 
             alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeket; 
        d./  Aggteleki székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szerve- 
             zeteket; 
        e./ a községben bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, 
             gazdasági társaságokat. 
 
 
 
        /2/  Az  /1/ bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési 
              feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények  
              és közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 
 
 
 
 
 
                                                          5.§ 
 
 
          Az önkormányzat a 4.§ /1/  bekezdés  /b – e/ pontjaiban szereplő intézményekkel 
          és szervezetekkel a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvaló- 
          sítására közművelődési megállapodást köthet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                6.§ 
 
 
       Az önkormányzat fenntartóként az alábbi közművelődési intézményeket 
        működteti : 
 
− Petőfi Sándor Művelődési Ház  3759 Aggtelek  Deák F. u. 2. székhellyel 
 
 
 
                                                               7.§ 
 
 
      /1 / Az önkormányzat közművelődési intézményeinek feladata elsősorban a község 
           lakosai részére : 
 
− az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek biztosítása; 
− a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése; 
− a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösség életének segítése; 
− a közösség szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése; 
− az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; 
− a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 
 
 
 
 
                                                        8.§ 
 
 
      / 1 / az önkormányzat az alábbi feladatokat fogalmazza meg a Petőfi Sándor 
       Művelődési Ház számára: 
  
 -    szervezzen közhasznú, praktikus képzést tanfolyami formában illetve 
      ismeretterjesztő előadásokat; 
− törekedjen a helyi értékek megismertetésére a hagyományos rendezvények 
      - falunapok, Gömör- Tornai Fesztivál – megrendezésével, valamint kiállítások, 

vetélkedők szervezésével ; 
− vegyen részt a községi ünnepségek színvonalas szervezésében, lebonyolításában ; 
− biztosítson helyet az amatőr művészeknek, szakkör, művészeti együttes, kórus, 

bemutató, műsoros est, kiállítás, vendégszereplés formában ; 
− teremtsen alkalmat községünk irodalmi és történelmi emlékeinek megismertetésére, 

ki mit tud és egyéb vetélkedők szervezésével ; 
− törekedjen a lakosság igényeinek minél szélesebb körű kielégítésére, önképzőkör, 

gyermeknap, Mikulás – nap, játszóház, Nyugdíjasok napja, divatbemutató, bál, 
táncos rendezvény és egyéb formában. 

− vegyen részt a helytörténeti értékek ápolásában kiállításos formájában ; 
− szervezzen író-olvasó találkozókat az irodalmi műveltség fejlesztésére ; 
− törekedjen az ünnepekhez kapcsolódó néphagyományok bemutatására. 

 
 
           



                                                              9.§ 
 
 
                   Az önkormányzat közösségi színtereinek legfontosabb feladata  
 
 
       Általános iskola : 
 
− vegyen részt a zenei és néphagyományok megőrzésében és fejlesztésében, hangversenyek, 

művész közönség találkozók, színházi előadások, ünnepi előadások és vetélkedők 
szervezésével. 

 
 
       Önkormányzat Hivatala  : 
 
− nyújtson segítséget az ünnepségek, községi rendezvények szervezéséhez ; 
− vegyen részt a helytörténeti értékek közzétételében eseménynaptár, képeslap, kiadvány 

megjelentetésével. 
 
 
 
            A KÖZM ŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA,       
                                      SZEMÉLYI FELTÉTELEK   
 
 
 
                                                          10.§ 
 
 
       Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a 
       fenntartásában lévő közművelődési intézmények és közösségi színterek  
       fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési  
       megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását. 
 
 
                                                          11.§ 
 
       
        /1/  A Petőfi Sándor Művelődési Ház az önkormányzati fenntartású intézményektől 
              terembérleti díjat vagy egyéb térítési díjat nem kérhet. 
 
 
       /2/  Az aggteleki székhelyű társadalmi szervezetek nem bevételes rendezvényeikhez 
             a művelődési központ nyitvatartási idején belül a Petőfi Művelődési Ház 
             helyiségeit díjmentesen jogosultak igénybe venni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         12.§ 
 
 
     /1/ A 4.§-ban felsorolt intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az     
         önkormányzat támogatásban részesíti. 
 
     /2/ Erre a célra az önkormányzat éves költségvetési rendeletében „közművelődési  
          célfeladatok” megjelöléssel előirányzatot képez, mely előirányzatot a képviselő-testület 
          osztja szét. 
 
                                                          
 
 
          A  KÖZMŰVELŐDÉSI  TEVÉKENYSÉG  HELYI  IRÁNYÍTÁSA   
                                            ÉS     ELLENŐRZÉSE 
 
  
 
                                                         13.§ 
 
 
       /1/ A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
            fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve átruházott  
            hatáskörben a polgármester gyakorolja. 
 
 
      
 
 
 
                                                          14.§ 
 
 
 
       /1/ Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését az 
            önkormányzat jegyzője látja el. 
 
      /2/ A Petőfi Sándor Művelődési ház művelődés szervezője minden év december 20-ig 
           köteles beszámolni a Képviselő-testületnek a végzett munkáról és ezzel egyidejűleg 
           jóváhagyás céljából köteles a  Képviselő-testület elé terjeszteni a következő évi  
           programtervet. 
 
      /3/ Azon szervezetek, akik az önkormányzattól támogatást kapnak, kötelesek beszá- 
           molni a Képviselő-testületnek a pénzügyi támogatás felhasználásáról minden  
           év december 20-ig. 

      
 
 
     
                                 KÖZM ŰVELŐDÉSI MEGÁLAPODÁS 



 
                                                           15.§ 
 
 
     /1/ Az önkormányzat a törvény 77.§-a, valamint jelen rendelet 2.§-a szerint meghatározott 
          feladatokra közművelődési megállapodást köthet. 
 
     /2/ Közművelődési megállapodás megkötését jelen rendelet 4. §-ában meghatározott 
          intézmény és szervezet kezdeményezheti. 
 
  
                                                          16.§ 
 
       
     /1/ A kezdeményezést a polgármesterhez kell eljuttatni. A polgármester  a kezde- 
          ményezéssel kapcsolatosan – szükség esetén szakértők bevonásával javaslatot tesz  
          a Képviselő-testületnek. 
 
     /2/ A közművelődési megállapodás  megkötésében a Képviselő-testület dönt. 
 
                                                     
                                                         17.§ 
 
                                           ZÁRÓ RENDELKEZÉS  
 
 
     /1/ Jelen önkormányzat rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.    
 
 
 
 
 
 
 
 
          Nahaj Ferenc                                                   Éles Miklós 
           körjegyző                                                        polgármester  


