
Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022.(I….) önkormányzati 
rendelete 

a közművelődésről 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló (továbbiakban Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő 
alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 
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. 
 

2. § 
 

Az önkormányzat a 1. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok 
ellátásával biztosítja: 
a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz 
közösségi teret biztosít, 
b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét, 
c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét, 
d) a települési könyvtári ellátás biztosítása, 
e) a könyvtárban közösségi internet hozzáférés biztosítása, 
f) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, 
képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására, 
g) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését, 
h) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek 
támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését, 
i) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése, 
j) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató 
dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása, 
k) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, 
szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára, 
l) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát 
rendelkezésre zenei rendezvényekhez, 
m) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését 
rendezvényeken, 
n) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését, 
o) helyi társadalom közösségi életének segítése, 
p) a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése, 
r) fórumot szervez. 



3. § 

Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait a Közösségi Színtér fenntartásával és 
működtetésével valósítja meg a 8713 Kéthely, Hunyadi uta 2. szám alatt lévő önkormányzati 
tulajdonú ingatlanban. 

4. § 

(1) Az Önkormányzat 
a) éves költségvetési rendeletében tervezi a közösségi színtér fenntartásához és a 
közművelődési alapszolgáltatások ellátásához szükséges forrásokat, 
b) saját forrást biztosít a közművelődési alapszolgáltatások működtetéséhez, fejlesztéséhez 
kapcsolódó pályázatokhoz, 
c) a központi költségvetés alapján a közművelődési feladatainak ellátásához nyújtott 
támogatást a közművelődési feladatainak ellátására fordítja. 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottak mellett éves költségvetési         
      rendeletében tervezi: 

a) a települési rendezvények megszervezésének és 
b) a kulturális egyesületek támogatásának fedezetét. 

(3) A művelődési ház területén lévő helyiségek használatára, valamint rendezvények 
szervezésére, lebonyolítására vonatkozó teremhasználati szabályzatot a képviselő-testület 
fogadja el. 

5. § 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart fenn  
és együttműködik: 

a) helyi, megyei, országos kulturális, művészeti intézményekkel, szervezetekkel, 
b) egyesületekkel, 
c) egyházakkal, 
d) alapítványokkal, 
e) civil szervezetekkel, 
f) magánszemélyekkel, 
g) helyi vállalkozásokkal, 
h) oktatási intézményekkel. 

6. § 

Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 3/2000.(II.24.) önkormányzati rendelet 

7. § 

Ez a rendelet 2022. február 1. napján lép hatályba. 

Kéthely, 2022. január …... 
 
 
Nagy Gáborné      Molnár Balázs 
jegyző       polgármester 



Kéthely Község Önkormányzatának 
POLGÁRMESTERE 

8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
__________________________________________________________________________________ 
 Ügyiratszám: K/271/2022.          
    4. számú előterjesztés 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. január 27-i soros nyilvános 
ülésére a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásához 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. Minden települési önkormányzat kötelező feladata a 
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2000. februárjában alkotta meg a 
helyi közművelődésről szóló 3/2000.(II.24.) önkormányzati rendeletét, mely megalkotása óta 
egy ízben, 2016. januárjában került módosításra.  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 2(a továbbiakban: Kulttv.) 2017. július 8. napjával beiktatott 83/A.  
§-a következőket írja elő: 
 
„83/A. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési 
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 
lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési 
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az 
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, 
módját és mértékét. 
(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal 
és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente 
felülvizsgálja. 
(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a 
közművelődési intézményben közzéteszi.” 
 
A Kulttv. 76. § (1) bekezdése a települési önkormányzat kötelező feladataként nevesíti a helyi  
közművelődési tevékenység támogatását, míg (3) bekezdése a közművelődési alapszolgáltatásokat 
sorolja fel, melyek az alábbiak:  
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.  
 
 



 
A fenti szakasz (4) bekezdése szerint minden települési önkormányzat kötelező feladata a  
76. § (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.  
Az (5) bekezdés alapján az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat a  
kötelező feladaton túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti közművelődési  
alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást szervez  
meg.  
A Kulttv. rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzat a közművelődési  
alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret, illetve  
közművelődési intézményt biztosít, melynek fenntartója, működtetője az állam, települési  
önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint közművelődési  
megállapodás keretében egyház, egyéb szervezet vagy magánszemély lehet.  
 
A jogszabály által előírt rendelet tervezet előkészült, az jelen előterjesztés mellékletét képezi. 

A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2022. január 19-én tartott ülésén 
véleményezte a rendelet tervezetét, melyet változatlan tartalommal elfogadásra javasol a 
képviselő-testületnek. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a közművelődésről 
a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. 

 

Kéthely, 2022. január 10. 

 

Molnár Balázs 
polgármester 

 

 

 
 
 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

a közművelődésről szóló 2/2022.(I….) önkormányzati rendelet megalkotásához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló  
hatás: 

Egyéb  
hatás: 

A tervezetnek társadalmi hatása a közművelődési 
alapszolgáltatások ellátásának biztosítása.  

Nincs Nincs  Nincs Nincs  

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a rendelet megalkotásának szükségességét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény indokolja 83/A. §-a indokolja. 
 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat 
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el. 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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