
 

Petőfibánya Község Önkormányzata  

28/2013.(VIII.22.) rendelete  

a helyi közművelődési feladatokról 

 
 

Petőfibánya Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló mód. 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 

Szaktörvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

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

szükségleteinek figyelembevételével – a helyi lehetőségek, igények és sajátosságok 

alapján – határozza meg az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek 

formáit, módját és mértékét, illetve hogy a helyi társadalom művelődési igényeinek 

kielégítéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, ezzel a lakosság életminőségének 

javításához hozzájáruljon. 

 

(2) E célok alapján a rendelet szabályozza a közművelődési tevékenység, mint kötelező 

önkormányzati feladat ellátásának feltételrendszerét, meghatározza az önkormányzat 

és egyéb fenntartók feladatait, a szakmai és finanszírozási alapelveket. 

 

(3) A helyi közművelődési tevékenység e rendelet és a Szaktörvény 2. §-ában 

szabályozott alapelvek betartásával történik. 

 

 

Helyzetelemzés 

2. § 

 

(1) Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a kulturális 

tevékenységeket is folytató szervezeteket, menedzselve munkájukat, hozzájárul ezzel 

is a helyi társadalom szerveződéséhez. 

 

(2) A Képviselő-testület a közművelődési tevékenység támogatását a Petőfibányai 

Kulturális és Testnevelési Közalapítványon keresztül, közösségi színtér biztosításával 

látja el.  

 

(3) A Képviselő-testület a sikeres feladatellátás érdekében közreműködik a támogatások 

felkutatásában, pályázati források kihasználásában, a források megteremtésében. 

 



(4) A Képviselő-testület közreműködik az épület korszerűsítésében, az eszközállomány, a 

vagyontárgyak gyarapításában, valamint részt vesz a programok, rendezvények 

megszervezésében és lebonyolításában. 

 

(5) A Képviselő-testület ezen rendelet alkotásakor figyelembe vette mindazokat a 

meghatározó társadalmi és környezeti adottságokat, amelyek befolyásolják a helyi 

közösség művelődési feltételeit, kereteit. 

 

(6) A Képviselő-testület ezen rendelet alkotásakor figyelembe vette Petőfibánya kulturális 

adottságait, művelődési hagyományait, szokásait, a jelenlegi közművelődési 

tevékenység gyakorlatát, valamint a meglévő személyi és tárgyi feltételeket. 

 

 

A rendelet hatálya 

3. § 

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában 

résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmény, mozgókönyvtár 

fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira. 

 

 

A közművelődési feladatok ellátása és annak alapelvei 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat a jogszabályban meghatározott kötelező közművelődési feladatait az 

56/1996.(V.29.) sz. határozatával alapított Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvánnyal (rövidített nevén: PKTK) biztosítja, melynek keretében a 

mozgókönyvtár és a közösségi színtér is működik. 

 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy a kultúrához, közművelődéshez való jog minden 

ember alapvető joga. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, 

nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül mindenkit megilletnek.  

 

(3) Az intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat 

mellett sem. 

 

(4) Petőfibánya Község polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék a 

közművelődési intézmény szolgáltatásait. 

 

Fogalmak 

5. § 

 

(1) E rendelet alkalmazásában: 

a) közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a 

célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő infrastrukturális feltételekkel és 

alapító okirattal rendelkező, a cégbíróság által bejegyzett kiemelten közhasznú 

szervezet 

b) közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, 

megismerő, kultúraelsajátító, művelő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően 

együttműködésben, közösségekben valósul meg. 



c) közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési 

tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 

önkormányzati vagy alapítványi fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy 

közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és 

üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású 

létesítmény (helyiség együttes, épület) 

  

 

II. Fejezet 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

6. § 

 

(1) A Szaktörvényben meghatározott feladatok közül a helyi lehetőségek, sajátosságok 

figyelembevételével határozza meg a Képviselő-testület az ellátandó művelődési és 

kulturális feladatait. 

 

(2) Az ellátandó feladatok a Közművelődési törvény alapján: 

 

a) az iskolarendszeren kívüli öntevékenység, önképző, szakképző tanfolyamok, az 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőség segítése; 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, különös 

tekintettel a bányász kulturális hagyományokra; 

c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása; 

d) segítségnyújtás kiemelt tehetségű alkotók, előadók számára; 

e) a szabadidő kulturális célú előtöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 

(3) A Szaktörvény alapján az Önkormányzat közreműködik a helyi ünnepségek 

megszervezésében különösen: 

a) március 15-én, 

b) augusztus 20-án, 

c) szeptember első vasárnapján (Bányász nap), 

d) október 23-án, 

e) november 1-jén. 

 

 

A PKTK kiemelt kulturális feladatai 

7. § 

 

(1) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány megfelelő anyagi alapot és 

szervezeti keretet biztosít olyan közösségi célú és közérdekű tevékenységek és vállalkozások 

támogatására, amelyek: 

 

a) Petőfibányán és vonzáskörzetébe tartozó településeken biztosítják a bányász kulturális 

hagyományok ápolását, a testnevelési és sport tevékenységet, támogatják a szakmai 

képzést; 

b) a petőfibányai Művelődési Ház épületében folyó kulturális, művelődési, oktatási, 

képzési, művészeti nevelő és szórakoztató tevékenységéhez szükséges feltételrendszer 



biztosítását, az intézmény működtetését, a lakóterületi közművelődési tevékenység 

erősítését szolgálják; 

c) a Petőfibányai Sportkör testnevelési – ezen belül elsősorban a szabadidő és 

diáksport –, valamint versenysport tevékenységéhez, az egyesület működéséhez 

szükséges feltételrendszert biztosítják; 

d) az önkormányzat alapellátásának részét képező: a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

szerinti önkormányzati közszolgáltatások köréből: a kulturális szolgáltatás (könyvtári 

ellátás biztosítása); a helyi közművelődési tevékenység támogatása; sport, ifjúsági 

ügyek támogatása. 

 

 

III. Fejezet 

A közművelődési feladatok ellátásának helyi szervezeti keretei 

8. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 

érdekében a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvánnyal megállapodást 

köt. 

 

(2) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvánnyal kötött megállapodást e 

rendelet felhatalmazása alapján a Polgármester írja alá. 

 

(3) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány közművelődési 

tevékenységét az alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata, valamint éves 

munkaterve alapján végzi. 

 

 

IV. Fejezet 

A helyi közművelődés szakember igénye 

9. § 

 

(1) A Petőfibányai Kulturális és Testnevelési Közalapítvány a Szervezeti és Működési 

Szabályzatában állapítja meg - a jogszabályokban meghatározott képesítési 

előírásoknak megfelelő – a kellő számú szakember foglalkoztatásának, 

továbbképzésének szabályait. 

 

 

A kulturális tevékenység támogatása, finanszírozása 

10. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátásra biztosított normatív állami 

hozzájárulás és saját költségvetési bevételei terhére költségvetésében a 

közművelődési feladatok ellátásához a Petőfibányai Kulturális és Testnevelési 

Közalapítvány részére pénzügyi támogatást biztosít. 

 

(2) Az önkormányzat az intézmény üzemeltetésének, az épület működőképessége 

megőrzésének, műszaki, technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a 

mindenkori költségvetésében támogatásként biztosítja. 

 



(3) A közművelődési feladatok ellátásának további forrásai a pályázati pénzeszközök, a 

szolgáltatásokért szedett díj, valamint egyéb pályázati támogatások. 

 

 

VI. Fejezet 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

11. § 

 

(1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 

érdekében együttműködik: 

a) önkormányzati intézményekkel, 

b) egyesületekkel, 

c) egyházakkal, 

d) alapítványokkal, 

e) kommunikációs szervezetekkel, 

f) magánszemélyekkel, 

g) helyi vállalkozásokkal, 

h) megyei és országos kulturális, művészeti intézményekkel, szakmai tanácsadó és 

érdekvédelmi szervezettekkel. 

 

(2) Az együttműködés formái lehetnek formálisak és informálisak. 

 

 

Záró rendelkezések 

12. § 

 

 

(1) Ez a rendelet 2013. szeptember 01-jén lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg 

hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 1/2002.(I.31.) önkormányzati 

rendelet. 

 

K.m.f. 

 

 

Juhászné Barkóczy Éva sk.           Dr. Gyirán Viktor sk. 

       Polgármester                             Jegyző 

 

 

 
Záradék: 
A rendeletet 2013. 08. 22. napján kihirdettem. 
Dr. Gyirán Viktor 
jegyző 

 


