
Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

 4/2018. (V.15.) rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Ellend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7. pontjában, valamint a 

kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 

a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet célja, hogy Ellend község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza 

az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját 

és mértékét. 

 

2. § Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását 

közérdeknek, a közművelődés támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan 

értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, 

ezért fontosnak tartja a kulturális esélyegyenlőség megteremtését, az önkormányzati 

feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevők támogatását. 

 

3. § A rendelet hatálya kiterjed Ellend község közigazgatási területén folytatott 

közművelődési tevékenységekre és azokban résztvevő személyekre, közművelődési 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 

Az önkormányzat közművelődési kötelező és önként vállalt feladatai 

 

4.§ (1) A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti tevékenység 

fejlesztése.  

 

(2) A lakosság élet- és munkaképességének növelése, képességfejlesztő lehetőségek 

biztosítása: 

a) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző körök, klubok működtetése 

b) szakképző tanfolyamok szervezése, működési feltételeinek biztosítása 

c) a helyi táradalom kiemelkedő közösségei és személyiségei közművelődési szerepének 

 növelése. 

 

(3) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

a) rendezvények, találkozók kiállítások bemutatók szervezése, támogatása 

b) a helyi közösség, az egyházi és állami ünnepeinek szervezése, támogatása. 

 

(4) A település természeti, környezeti, épített és szellemi örökségének védelme, bemutatása. 

 

(5) A szabadidős, szórakozási és közösségi lehetőségek feltételeinek biztosítása. 

 

(6) A rendszeres és alkalomszerű közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és 

infrastruktúra biztosítása, a közösségi színtér folyamatos működtetése. 

 

(7) A művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség megteremtése. 

 

(8) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

 

 

 



A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

 

5.§ (1) Ellend Község Önkormányzata a rendelet 4. §-ban megfogalmazott feladatok hatékony 

megvalósítás érekében az alábbi színtereket működteti: 

a) Közösségi színtér:  

   Neve: Ellendi Művelődési Ház – közösségi színtér 

   Címe: Ellend, Petőfi u. 35. 

b) A közművelődési feladatellátás további terei: 

Neve: Ellendi Közösségi Ház – közösségi színtér, 

    Címe: Ellend, Petőfi u. 37. 

 

 (2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 

a) oktatási intézményekkel: általános iskola és óvoda, 

b) a községben bejegyzett kulturális és egyéb civil szervezetekkel, (egyesületekkel, 

alapítványokkal), önszerveződő közösségekkel, formális és informális közösségekkel, 

magánszemélyekkel.  

 

A feladatok ellátásának finanszírozási formái 

 

6.§  (1) Az Önkormányzat e rendelete 5. § (1) bekezdése szerinti közösségi színterei tárgyi és 

személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját 

költségvetése részeként, külön szakfeladaton biztosítja: 

- a központi közművelődési normatív támogatással,  

- saját egyéb önkormányzati bevételei terhére, 

- központosított előirányzatokból származó összegből, valamint 

- elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból, hazai és európai uniós pályázat 

keretében elnyerhető támogatással. 

 

(2) A közművelődési feladat önkormányzati támogatásának összege minden évben 

felülvizsgálatra kerül és az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül 

meghatározásra. 

  

(3) Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartásán túl közművelődési feladatainak 

végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, 

amely nem veszélyeztetheti a közösségi színtér fenntartását, működését, valamint az e 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok végrehajtásának a finanszírozását. 

 

Záró rendelkezdések 

 

7.§  (1) E rendelet kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.  

 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ellend községi Önkormányzat 

képviselő-testületének a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. tv. helyi 

végrehajtásáról szóló 5/2002.(VI.24.)  rendelete. 

 

Ott Mihályné        Ruppert Edina 

polgármester              jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2018. május 15-én. 

 

     Hendzselné Papp Ilona 

      aljegyző 


