BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2021. (……..) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Balatonakarattya Község
Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a,
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. év CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megalkotja az
alábbi rendeletet:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya község lakosságára, az önkormányzat
Akarattya klubhelyiségére, a Rákóczi parkban lévő kőrszínpadra, az épülő közösségi házra,
a közösségi könyvtárra, az önkormányzat területén működő szervezetekre, civil
szervezetekre, magánszemélyekre, amelyek, illetve akik e rendeletben szabályozott
feladatokat ellátják.
(2) A rendelet célja, hogy Balatonakarattya község polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
2. §
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során biztosítja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 76. § (3) bekezdésében felsorolt közművelődési alapszolgáltatásokat az alábbiak
szerint:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
(2) a közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőség megteremtése,
c) a község kulturális hagyományainak ápolása,
d) idősek, hátrányos helyzetben lévő csoportok bevonása a kulturális életbe,
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e) nemzeti és társadalmi ünnepek megszervezése, lebonyolítása,
f) a település helytörténetének feltárása, lakossággal történő megismertetése, elérhetővé
tétele és megtartása az utókor számára.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
3. §
(1) Az önkormányzat a klub helyiségében, a Rákóczi parkban található közösségi színtéren,
valamint az Eötvös Károly Veszprém Megyei Könyvtárral együttműködve a közösségi
könyvtárban biztosítja polgárai számára mindazokat az alapvető feltételeket, amelyek révén
életüknek minden szakaszában öntevékenyen gyarapíthatják műveltségüket, fejleszthetik
készségeiket.
(2) Lehetővé kell tenni, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket
hozzanak létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezeteket alapíthassanak és
működtethessenek.
(3) Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti:
a) civil szervezetek, szakmai műhelyek, alkotó közösségek tevékenységéhez közösségi színtér
biztosítását,
b) a település értékeinek bemutatását, a lokálpatriotizmus erősítését a helyi közösség
kiemelkedő személyiségeinek, tevékenységének bemutatása révén.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. §
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait:
a) Akarattya Klub helyiség: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi út 6.
b) Rákóczi körszínpad: 8172 Balatonakarattya, Rákóczi park belterület 2774 hrsz
c) Közösségi könyvtár: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.
címen látja el.
(2) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a
képviselő-testület gyakorolja.
A közművelődési feladatok finanszírozásának forrásai
5. §
(1)Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza.
(2) A közművelődést szolgáló és lehetővé tevő pénzügyi feltételek megteremtésének forrásai:
a)
helyi önkormányzati támogatás
b)
központi költségvetési hozzájárulás
c)
közalapítványi és egyéb pályázatok
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d)
közművelődésben résztvevők saját forrásai
(3) Az önkormányzat az általa szervezett rendezvények és ünnepségek költségeit teljes
mértékben finanszírozza.
(4) Az önkormányzat által részben illetve egészben támogatott közművelődési tevékenységi
formák:
a) A közművelődési intézmény közösségi tereit és szakmai segítségét térítésmentesen vehetik
igénybe:
aa) az önkormányzat közigazgatási területén működő nevelő-, oktatási intézmények
kulturális és nevelési-, oktatási célú rendezvényeihez
ab) karitatív célú szervezetek kulturális és jótékony rendezvényeire,
ac) az önkormányzat által szervezett lakossági, egyéb jellegű fórumokra,
rendezvényekre.
A közművelődésben együttműködő partnerek
6. §
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) egyházakkal,
b) oktatási, nevelési intézményekkel,
c) civil szervezetekkel, alapítványokkal.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Kihirdetve:
Balatonakarattya, 2021. ………….

Polgár Beatrix
jegyző
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