
Pilisszentlászló Község Önkormányzati Képviselő-testületének  

 1/2000. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete  

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a 

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

évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-a alapján az alábbiak szerint szabályozza a 

helyi közművelődési tevékenység szervezésével és támogatásával kapcsolatos feladatait. 

 

I. A rendelet célja 

 

1. § 

 

(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségletének figyelembe vételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok 

alapján -meghatározza az önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek 

körét, azok ellátásának módját, feltételeit és finanszírozási formáját. 

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 

törekszik, hogy biztosítsa Pilisszentlászló Község polgárainak jogát: 

 

- a kulturális örökség javainak és ezeknek a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi 

és etnikai kisebbség önismeret formálásában betöltött szerepének megismerésére, 

- a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére, 

- műveltségének, készségeinek élete minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési 

jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához, 

közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerinti 

szervezet alapításához, működtetéséhez. 

 

II. A közművelődési feladatellátások alapelvei 

 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 

bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és e rendeletben rögzített jogok 

megilletnek minden személyt. 

 

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

Kisebbségi Önkormányzat, a civil közösségek szervezetek, magánszemélyek, valamint a 

kulturális tevékenységet (is) végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 

(3) Az Önkormányzat törekszik arra, hogy Pilisszentlászló polgárai és a községbe látogató 

vendégek folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a helyi közművelődési 

lehetőségekről, tevékenységéről és szolgáltatásokról. 

 

III. A rendelet hatálya 
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3. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed: 

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Pilisszentlászló Községben 

lakó állampolgárokra, 

- az Önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok fenntartóira, 

alkalmazottaira, illetve működtetőire, 

- a rendelet alapján támogatott intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, 

vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, akikkel vagy amelyekkel az önkormányzat 

közművelődési megállapodást köt, 

- a Képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 

 

IV. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 

feladatának tekinti: 

 

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtését, 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 

- a helyi kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megőrzésében, 

megismertetésében, a különböző kultúrák és művészeti ágak közötti kapcsolatok ápolásában 

való közreműködést, 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítását, 

- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetését, a megértést, a befogadás elősegítését, az ünnepek és emléknapok 

kultúrájának gondozását, 

- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítését, 

- a művészetek különböző ágai bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését, 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 

különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, 

műhelyek tevékenységére. 

 

V. Az Önkormányzat közművelődési feladat-ellátási formái 

 

5. § 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a közművelődés helyi feladatainak ellátását 

intézmény – Pilisszentlászló Községi Könyvtár 2009 Pilisszentlászló, Szabadság tér 1. - 

fenntartásával biztosítja. 

(1) Szolgáltatásait elsősorban Pilisszentlászló Község polgárai, a településen működő civil 

szervezetek, a településen tartózkodó vendégek számára biztosítja. 

Gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb művelődési közösségek, lakossági 

önszerveződő csoportok támogatásáról, működési feltételeinek biztosításáról. 
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Megfelelő helyszínt biztosít a művészeti csoportok, együttesek működéséhez. 

Szervezi a település kulturális rendezvényeit, részt vesz az állami, a társadalmi ünnepek, más 

események lebonyolításában, 

Helyszínt biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez. 

 

(2) Részt vesz az Önkormányzat és a helyi kisebbségi kultúra közművelődési feladatainak 

ellátásában. 

 

(3) Az Önkormányzat a községi Könyvtár működtetéséhez szükséges tárgyi és személyi 

feltételeket garantálja annak érdekében, hogy a településen a lakosság önszerveződő 

közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartam vehessék igénybe a Községi Könyvtár 

helyiségeit és szolgáltatásait. 

 

6. § 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a helyben működő civil szervezeteket, és a 

közművelődési feladatok ellátásában részt vevő egyéb szervezeteket és magánszemélyeket, az 

általuk vállalt közművelődési feladatok ellátása érdekében - az éves költségvetési rendeletben 

biztosított előirányzat terhére - pályázati úton pénzügyi támogatásban részesíthei. 

 

VI. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

7. § 

 

A törvényi és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

tulajdonosi, döntési, felügyeleti, kapcsolattartási és más jogköröket a Képviselő-testület, 

gyakorolja. 

 

VII. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

11. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében vállalja a Községi 

Könyvtár, mint közművelődési intézmény fenntartását, illetve részt vesz a közművelődési 

alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint az egyév 

közművelődési feladatok finanszírozásában. Ennek mértékéről a képviselő-testület évente a 

költségvetési rendeletében rendelkezik. 

 

VIII. A közművelődési megállapodás 

 

12. § 

 

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a törvény 79. §-a, valamint a jelen rendelet 4. §-a 

szerint meghatározott feladatokra, vagy azok egy részére közművelődési megállapodást köthet 

a követelményeknek megfelelő szervezetekkel, magánszemélyekkel. 

 

(2) A közművelődési megállapodás tartalmazza: 

- a megállapodó felek adatait, 

- az ellátandó feladato(ka)t, 
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- a megállapodás rendes és rendkívüli felmondásának szabályait, 

- a megbízásban foglaltak teljesítéséért járó díjazást, s annak megfizetési módját, időpontját, 

- a megállapodó feleket a feladat ellátásával kapcsolatban terhelő kötelezettségeket és jogokat 

(pl. épület, helyiség, gépek, berendezések biztosítása, azok felelős őrzése, stb.), 

- a feladat vagy szolgáltatás helyszínének, időtartamának, időpontjának, esetleg a nyitva tartás 

rendjének meghatározását, 

- a szolgáltatás igénybevevők körének meghatározását, 

- a szolgáltatás díjára vagy ingyenességére vonatkozó kikötéseket, 

- arra vonatkozó kikötést, hogy a szolgáltatás biztosítása során milyen szakképzettségű 

személyek működjenek közre, 

- a megállapodásban foglaltak teljesítéséről szóló beszámolás, elszámolás módját, időpontját, 

- a megállapodó feleket képviselő személyek - kapcsolattartók - nevét, 

- a megállapodás kapcsán keletkező esetleges vitás kérdések rendezésének módját, 

- figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás érvényességének feltétele a 

képviselő-testület megállapodást megerősítő határozata. 

 

IX. Zárórendelkezés 

 

13. § 

 

A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző a 

helyben szokásos módon gondoskodik. 

 

 

 

Pilisszentlászló, 2000. december 12. 

 

 

 

Franyó Rudolf                                     Bak Imre 

                                      polgármester                                           jegyző 


