
 

 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
19/2000. (IV.17.) sz rendelete a közművelődésről 

egységes szerkezetben a 
11/2004. (V.24.) sz.  és a 25/2004. (XII.13.), a 29/2005. (XII.12.) , a 25/2006. (XII.18.), 

2/2007. (I.22.), a 19/2007. (XII.17.) a 21/2008. (XII.15.) 24/2009. (XII.14.) és a 16/2010. 
(XII.17.); 31/2011. (XII.09.); 26/2012. (XII.17.) 23/2013. (XII.20.) 18/2017. (XII.20.) sz. 

módosító rendelettel 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenység szabályozására 
az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. Általános rendelkezések 
 
1.§ (1) Bugyi nagyközség Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog 
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési  tevékenységek támogatását  közcélnak tartja. A 
közművelődést olyan  értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság  
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok 
megvalósításában részt vevő  intézmények és szervezetek támogatását. 
 
      (2) Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai 
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését. 
Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és 
infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, 
fejlesztéséről.    

II. A közművelődési rendelet célja 
 

2.§   A közművelődési rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi 
társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, 
lehetőségek, és sajátosságok alapján- egységes alapelvek szerint határozza meg az általa 
támogatott közművelődési  tevékenységek körét, azok  ellátásának módját, és  feltételeit, 
szakmai és finanszírozási  alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a 
közösségi művelődéshez méltó, esztétikus  környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi 
társadalom  kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek 
védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 
 

III. A közm űvelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái 
 

3.§      A  nagyközség minden polgárának és közösségének joga, hogy 
a) megismerje a kulturális  örökség javait és ezek jelentőségét a történelem 

alakulásában 
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények 

nyújtotta, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat 
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása 

érdekében az önkormányzat közművelődési partnereitől színteret, szakmai, 
szervezeti  és tartalmi segítséget kapjon. 

4.§   (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett 
közművelődési intézmények és közművelődési megállapodások útján látja el. 
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 (2) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet 
vagy politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat. 
 (3) Az önkormányzat közművelődési megállapodást  akkor köthet, ha az általa vállalt 
feladat ellátására nincs intézményi feltétel. 
 (4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat a  civil közösségek, 
szervezetek, a magánszemélyek valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági 
vállalkozók közreműködését is igénybe veszi. 
 (5) Az önkormányzat a polgármester és az Oktatási és Művelődési Bizottság útján 
gondoskodik  a nagyközség közművelődési feladatainak koordinálásáról. 
 (6) Az önkormányzat intézményei  és a Lakossági Tájékoztató útján tájékoztatja a 
település lakóit a közművelődési lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében 
biztosítja annak feltételeit, hogy 

a) a közművelődési programokat ismertesse a helyi újság és a kábeltelevízió  
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját 

intézményi és önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon  is tegyék közzé, és 
műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz. 

 
IV. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
5.§ Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 
feladatának tekinti  

a) az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését 

b)  a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését 
c) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését 
d) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi közművelődési szokások gondozását, gazdagítását 
e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 

gyarapítását 
f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását 
g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és 
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítését 

i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének  és fenntartásának segítését 
j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását 
k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

 
V. A közművelődési feladatellátás struktúrája és intézményei 

 
6.§  (1)  Az  önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében művelődési 
intézményt tart fenn. 

(2) Az önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja 
a) az önkormányzat nem  közművelődési alapfeladatú intézményeit 
b) a településen lévő nem önkormányzati  fenntartású közművelődési, oktatási 

intézményt 
c) a közművelődési célú társadalmi szervezeteket 
d) közalapítványt 
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(3) A (2) bek-ben megjelölt intézményeket  az önkormányzat által fenntartott 
intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében lehet bevonni.  

 
 

VI.  A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 
7.§     (1)  A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
 
 (2) Az önkormányzat fenntartásában  lévő intézmények szakmailag önállóan látják el 
tevékenységüket az alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik  
konkrét feladataikat. Éves költségvetés szerint gazdálkodnak.  A képviselő-testület előtt az 
éves tevékenységről beszámolnak. 
 

VII.  A közművelődési  tevékenység finanszírozása 
 
8.§      (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait 
költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből 
származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és 
az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton 
elnyerhető támogatás. 
 
 (2) Az önkormányzat a költségvetésből finanszírozza: 

a) az intézmények üzemeltetésének alapvető műszaki, technikai feltételei 
megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, 
korszerűsítésének költségeit 

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi 
kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelező pótlékok, költségtérítések 
fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait 

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit. 
         

 (3)1 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  tulajdonában lévő művelődési 
intézmények bérleti díjait a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 

VIII. Záró rendelkezések 
 

  
9.§   A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 Szatmári Benő sk.   Nagyné dr. Drahos Ibolya sk. 
  polgármester                        jegyző 
 
 

                                                           
1 Beiktatta: 11/2004. (V.24.) sz. rendelet , hatályos: 2004. május 24. napjától . 



 4

 
1. számú melléklet 

 
Bessenyei György Művelődési Ház  és Könyvtár 

 
A község komplex művelődési intézménye. Sajnos helyzetéből adódóan az intézmény 
különböző funkcióinak elkülönülése, részben pedig lehatárolása az alapító okiratban 
megtörtént. Feladata a községben élő lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, 
szórakozásához szintér biztosítása, kulturális értékeke közvetítése.  A község közművelődési, 
közösségi igényeinek szolgálata. A közművelődési feladatok ellátáshoz szükség  van a 
művelődési házi feltételek megfelelő kialakítására, megteremtésére is. A művelődési ház és a 
nyilvános könyvtár – mely a Fazekas Jenő nevet viseli – két külön épületben található. 
 
Művelődési ház (2347 Bugyi, Kossuth L. u. 28.) 
 

- a művelődési ház befogadó, kezdeményező, működtető, szolgáltató, szolgáló 
szerepénél fogva ösztönzi, kezdeményezi a lakosság szerveződéseit (körök, klubok, 
korosztályi rétegek) lehetőséget biztosít értékeik bemutatására (ifjúsági rendezvények, 
nyugdíjasok klubja, színjátszó körök, zenei  klubok). 

- társas kapcsolatokhoz, szabad művelődési formákhoz közös szórakozási lehetőségek 
biztosítása (játszóház, koncertek, szakkörök, szabadtéri rendezvények). 

- a közösségi művelődési tevékenységen belül amatőr művészeti alkotóműhelyek 
működtetése, az önmegvalósítás, az  alkotókedv felkeltése és fejlesztése. 

- klubok, szakkörök létrehozása és fenntartása az életkori sajátosságok és eltérő 
érdeklődési körök figyelembevételével. 

- teret, lehetőséget ad művelődési, közérdekű, közhasznú  közösségek, csoportok 
alakulására, működésre. 

 
A lakosság mindennapi életét segítő, életminőségét javító funkciói: 
 

- a mindennapi életben való eligazodás segítése, az egyén problémamegoldó 
készségének javítása (pályaválasztási tanácsadás, információbázis működtetése), 

- egyének, családok, lakossági csoportok életesély javító képességének erősítése 
(információ közvetítése, ismeretátadás, tehetséggondozás), 

- az egyes ember testi, szellemi kondícióinak megerősítése, fejlesztése, 
személyiségfejlődést elősegítő művészeti tevékenyének, rendezvények működtetése, 
kikapcsolódási, felüdülési igények kielégítése, mozgásos- személyiségfejlesztő 
formák, művészeti alkalmak, szórakoztató rendezvények szervezése, 

- új ismereteket adó, képességeket feltáró, a lakosság esztétikai értékét fejlesztő formák 
működtetése (kiállítások, ismeretterjesztő előadások). 

 
Társadalmi közéleti funkciói: 
 

- a helyi társadalmi életben meghatározó szerepet betöltő civil szervezetek támogatása, 
a kommunikációs csatornák kiépítésének segítése, 

- a település társadalmi eseményeit színesítő kulturális rendezvények megvalósítása, 
illetve együttműködés az aktuális program szervezőivel (nemzeti ünnepek, évfordulók, 
Magyar Kultúra Napja,  helyi ünnepségek), 

- együttműködés a különböző intézményekkel (iskolák, óvodák és más önkormányzati 
intézmények), társadalmi polgári szervezetekkel. 
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Egyéb egyedi művelődési formákat szervező funkciók: 
 

- kulturális értékközvetítőként a hagyományok, a művészeti alkotások bemutatása és 
befogadásának elősegítése érdekében képző- ipar- és fotóművészeti kiállítások, 
színházi előadások, hangversenyek koncertek, pódiumműsorok rendezése, 

- a nemzeti, nemzetiségi és kisebbségi kultúrák megismertetése, népszerűsítése, 
- szórakoztató könnyebb kikapcsolódást biztosító színvonalas programok kínálat, 
- gondoskodik a helyi szellemi tőke ápolásáról gyarapításáról, közkinccsé tételéről, a 

településen élő, vagy ide valamilyen formában kötődő jeles alkotók  munkásságának 
bemutatásáról. 

 
Fazekas Jenő könyvtár 
 
Az információs társadalom és az alakuló demokratikus jogállam egyik fontos feltétele a 
könyvtári rendszer. 
 

- Fontos megfelelő könyvbeszerzési keret biztosítása, az információhordozók 
gyűjteményének kialakítása, ehhez a megfelelő  könyvtári gyűjtőkör kialakítása mind 
gyermek, mind a felnőtt könyvtár vonatkozásában. 

- Meg kell valósítani a számítógépes katalógus teljes kiépítését, a számítógép 
használatát. 

- A fiatalság és egyéb korosztályok számára az Internet  hozzáférési lehetőséget 
biztosítani szükséges. 

- Miután a könyvtár látja el az iskolák könyvtári feladatait is, külön figyelmet kell 
fordítani a gyermek és ifjúsági könyvtár üzemeltetésére, gyűjtőkörének 
meghatározására a létrejött kétoldalú megállapodás alapján. 

- Továbbra is biztosítani szükséges a könyvtár megszervezésében a rendhagyó 
irodalomórákat, játszóházat, egyéb könyvtári foglalkozásokat, vetélkedőket. 

- A helytörténeti gyűjtemény gondozása a könyvtár feladata. 
 
A településen nagyon fontos lenne egy átfogó közhasznú információkkal rendelkező az élet 
minden területét felölelő  hálózat kiépítése, (pl. teleház, inkubátorház). Erre a feladatra 
természetesen személyi és tárgyi feltételek megteremtése után alkalmas lenne a könyvtár. Az 
új szakközépiskolával való megvalósítása rendkívül gazdaságos lenne. 
 
 

2. számú melléklet 
 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 
 

1. A megállapodó felek adatai. 
2. Az ellátandó közművelődési szolgáltatás rögzítése. 
3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (épület, 

helyiségeszközök, gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti 
megállapítása). 

4. A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának illetve időpontjának 
a nyitva tartás rendjének meghatározása, a vonatkozó jogszabályok közöttük az 
önkormányzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás. 



 6

5. A szolgáltatást igénybevevő lakossági kör rögzítése (a létszám meghatározásával, 
vagy más módon). 

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenek, s melyekért  kell 
díjat fizetni. 

7. A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése. 
8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti 

szakképzettségének ellenőrzése. 
9. A megbízás időtartamának határozatlan idejű. vagy (napok meghatározásával) 

határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének pontos megállapítása.  
10. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása. 
11. A megállapodás teljesítéséről szóló beszámolás és elszámolás módjának pontos 

meghatározása. Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértői közreműködést is 
igénybe vehet  a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

12. A kapcsolattartó személyek kijelölése. 
13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása. 
 
 

3. számú melléklet 
 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat közművelődési koncepciója 
 

A közművelődési koncepció célja 
 
A közművelődési koncepció elkészítésével, majd ezután a rendelet megalkotásával a 
képviselőtestület célja, hogy  a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek 
figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egyes 
alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, 
azok ellátásának módját és teltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy  
jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és 
infrastruktúra biztosításához, a város nemzeti és nemzetiségi hagyományainak ápolásához, a 
helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi 
értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás 
fejlesztéséhez. 
 
A jelenlegi intézményrendszer feltételeinek, helyi és nemzetközi kapcsolatrendszerének 
térségi és országos együttműködési formáinak ismertetése 
 

1. Feladatainak a közművelődés területén: 
 
A közművelődés fő feladata, hogy segítse az emberek, az állampolgárok autonóm 
személyiséggé  válását, közösségei által az erős helyi társadalom létrejöttét. Segítse az 
önérték, tudat erősítését, a helyi értékrend kialakulását, az organikus közösségek kialakulását, 
a város előrevivő erőinek megtalálását, gondozását, a gazdasági kulturális élet minőségét 
javító összefogásokat, valamint az önsegítés technikájának alkalmazását. Helyi kulturális 
örökség ápolásával új hagyományok és értékek teremtésével, valamint  tevékenységével  a 
városi társadalom közjavát szolgálja. 
 

- A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a közművelődés feladatai nagy 
részben az intézmények keretein belül valósulnak meg. Fontos a rendszeres 
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eseménynaptár  kialakítása a megfelelő koordinálás érdekében. El kell érni, hogy a 
rendezvények egymás hatásfokát ne rontsák. 

 
- Az oktatási intézmények – oktatási – nevelési programjának segítése érdekében 

biztosítani szükséges: 
 

                        - a megfelelő gyermek és ifjúsági előadásokat, 
                        - népszerűsíteni szükséges  a zenei nevelést szolgáló rendezvényeket, zenei 
                          hangverseny sorozatok, 

                              - az intézmények segítése érdekében városi szintű szakkörök, érdeklődési  
                                körök   működését kell biztosítani, 
                              - az együttműködést az alapfokú művészeti iskolákkal biztosítani szüksé- 
                                ges mind tartalmi,  mind  szervezeti  keretek tekintetében, 
                           - kiemelten kell kezelni a művelődési ház és könyvtár iskolai szünetekre eső  
                              programjait a gyermekek biztonságos szünidős foglalkoztatásának érde- 
                              kében. 
 

- Az iskolán kívüli művelődés, annak jelentősége, funkciója felértékelődött. A 
létfeltételek megőrzéséhez, alkalmazkodás kényszeréből adódó új ismeretek iránti 
szükséglet megnöveli a művelődési  szolgáltatások jelentőségét. 

a) tervezni kell az igények alapján szakmai továbbképző tanfolyamokat (pl. 
autóvezetés) 

b) rendszeressé kell tenni  a nyelvtanfolyamokat, 
c) meg kell vizsgálni  népfőiskola működtetésének lehetőségét, 
d) foglalkozni szükséges a fiatalok társadalmi integrációját segítő humán 

szolgáltatásokkal, 
e) meg kell vizsgálni új művelődési formák és lehetőségek kialakítása által a 

fiatalok és a nagyközönség még szélesebb rétegei bevonásának lehetőségét a 
városi közművelődési életbe. 

 
- Továbbra is meghatározó  feladat a lakosság érdeklődésének megfelelően  népzenei 

találkozók, zenés előadói estek, gyermek- és felnőtt színházi esték szervezése. 
 
- Fontos feladat a helyi és technikai háttér biztosítása a civil szervezetek számára, valamint a 
rendezvényeik  szakmai előkészítése. Megfelelő feltételeket kell biztosítani továbbra is az 
ifjúság meglévő és alakuló városi szervezetei számára is.  

 
 
4. sz. melléklet 
 
1) 1  

 
 

2)  
2
 

 

                                                           
1 Módosította a 21/2008. (XII.15.); 24/2009. (XII.14.); 16/2011. (XII.17.); 31/2011. (XII.19.) 26/2012. (XII.17.); 
23/2013. (XII.20.) hatályos 2014. 01.01-től, Hatályon kívül helyezte a 18/2017. (XII.20.), hatálytalan 2018. jan. 
01-től 
2 Módosította a 23/2013. (XII.20.), hatályos 2014. I.01-től, Hatályon kívül helyezte a 18/2017. (XII.20.), 
hatálytalan 2018. jan 01-től 
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1
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 

terembérleti díját 2018. január 01-től az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 

HELYISÉG KERESKEDELMI CÉLÚ KULTURÁLIS CÉLÚ 
Nagyterem(volt 
könyvtár) 

 5 880,- Ft/óra     4 935.- Ft/óra 

Kodály terem, 
Fazekas Jenő terem 

2 470,- Ft/óra            2 050 ,- Ft/óra 

Kazinczy terem 3 100,- Ft/óra                2 780,- Ft/óra 
  
A rendelet egységes szerkezetbe foglalva: 2017. december 20-án. 
 
 
 
            Szatmári Attila 
                                                                                                                  Jegyző 
 
 
Jelen egységes szerkezetbe hozott rendelet a 2018. január 01. nappal hatályos tartalommal 
hiteles.  
 
 
                  …………………………… 
         Szatmári Attila 
                jegyző 

                                                           
1 Módosította a 18/2017. (XII.20.), hatályos 2018. jan. 01-től 


