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Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelete 

 
A helyi közművelődésről 

 
Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában, 
a 73. § (2) bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, – 
Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § (1) bekezdés f) pontja alapján az Ügyrendi, 
Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével – a helyi 
közművelődéssel kapcsolatban a következőket rendeli el: 
 
 
A rendelet célja 
 
1. § A rendelet célja, hogy Fülöpháza Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 

a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében 
meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, 
megalapozza közép- és hosszútávra a fejlődés lehetőségeit. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint a közművelődési feladatot a 
településen ellátó jogi személyre, valamint mindazokra, akik e feladat ellátásában részt 
vesznek, közreműködnek. 

 
 
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 
 
3. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását jogi személyiséggel nem rendelkező 

közösségi színtér fenntartásával biztosítja a 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 2. sz. alatt 2012. 
július 1. napjától. 

 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4. § (1) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 
melynek megvalósulása érdekében az önkormányzat alábbiakban – az 1. mellékletben 
foglaltak figyelembe vételével – határozza meg a közösségi színtér fenntartásával 
kapcsolatos feladatait. 

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

megteremtése, megismertetése, ápolása és a helyi művelődési szokások gondozása 
érdekében minden évben megrendezésre kerül a Falunap, és a Szüreti Felvonulás, 
hagyományőrző együttesek műsorainak bemutatásával, lovas kocsis felvonulással, 
kézművesek bemutatójával, gasztronómiai bemutatókkal; 
A helyi társadalom különleges értékeinek bemutatása céljából törekedni kell a 
regionális, országos, nemzetközi rendezvényeken való részvételre. 

 
b) Az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, 

befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében az intézmény: 
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1) hangversenyeket, művészeti kiállításokat szervez, 
2) népdal, néptánc találkozókat, táborokat szervez, segíti az amatőr művészeti 

csoportok működését; 
3) március 15-e, október 23-a nemzeti ünnepeink, jún. 4. Nemzeti Összetartozás 

Napja, augusztus 20-a, államalapításunk ünnepére, egyéb nemzeti, települési 
évfordulókra méltó megemlékezést, ünnepi műsort szervez, 

4) kisebbség hagyományőrző, kulturális rendezvényeihez közösségi teret biztosít; 
5) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 

lehetőséget biztosít, idősek klubja működését támogatja és szervezi, 
gyermekek részére zenés gyermekműsorokat, koncerteket szervez. 

6) A könyvtár szabadidős, közművelődési programjainak szervezését segíti. 
 

c) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek létrehozása, támogatása 
érdekében 
1)  kézműves tevékenységeket szervez,  
2)  helyi amatőr alkotók részére kiállítást, bemutatkozást szervez. 

 
d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítésére az intézmény: 
1) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeit – 

igényeiket felmérve – segíti, művelődési szándékait támogatja; 
2) fogadja, gondozza a szolidáris akciókat, rendezvényeket; 
3) oktatási, kulturális, környezetvédelmi, szociális célú alapítványok, közhasznú 

szervezetek helyi együttműködéséhez, szolidáris szándékú tevékenységeik céljára 
a közművelődési intézmény közösségi helyiségeit ingyenesen biztosítja. 

 
e) Kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése érdekében: 

1) együttműködés kialakítása és fenntartása települési, megyei, országos és 
nemzetközi intézményekkel, szervezetekkel, mely megnyilvánul egymás kölcsönös 
segítésében, információ áramoltatásban és közösen benyújtott pályázatok kapcsán; 

2)  kapcsolat kiépítése, ápolása a testvértelepülés kulturális intézményeivel, 
szervezeteivel; 

3)  önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódóan kerülnek megrendezésre a 
testvértelepülési találkozók egymás kultúrájának, hagyományainak, gondozása, 
megismerése céljából; 

4)  közreműködik a diákcsere kapcsolatok ápolásában, fenntartásában. 
 
 

f) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez: 
1) szakkörök, klubok működtetése az adott tevékenységet segítő szakemberek 

közreműködésével, 
2)  alkalmanként táncos rendezvények /bálok, disco, osztálytalálkozók/, sokadalmak 

szervezése 
 

g) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása érdekében: 
1) színház-, hangversenyjegyek hozzájutásához a lehetőséget biztosítja; esetenként 

színházlátogatást szervez; 
2) információkat gyűjt és közismertté teszi a település oktatási, közgyűjteményi, 

kisebbségi, egyházi intézményei, szervezetei, civil vállalkozói által kínált 
művelődési lehetőségeket. 

 
h) Az egészséges életmód népszerűsítése érdekében végzett feladatok: 

1) mozgásművészeti csoportok, szakkörök szervezésében közreműködés,  
2) prevenciós, felvilágosító és népegészségügyi szűrőprogramok szervezése, 

lebonyolítása; 
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(2) információkat gyűjt és közismertté teszi a település oktatási, közgyűjteményi, kisebbségi, 
egyházi intézményei, szervezetei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségeket. 

 
(3) A szabadidő kulturális célú eltöltését szolgáló, önképző körök, klubok, kézműves 

tanfolyamok összetétele, fajtája a résztvevők igényei szerint változik. 
 
(4) Az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a könyvtár közművelődési 

tevékenységét. 
 
 
5. § A helyi közösség művelődése érdekében:  
 
a) Az önkormányzat a közösségi színtér, és könyvtár közvetlen alapfeladatain, szolgáltatásán 

túl kiállításokat, programokat szervez;  
 
b) Az önkormányzat a települési szintű rendezvényeket éves rendezvénytervében ismerteti. 
 
 

Fejlesztési program 
 

6. § (1) A közösségi színtér megfelelő infrastrukturális feltételei alapozzák meg a benne folyó 
tevékenység lehetőségeit. 

 
(2) Az önkormányzat a közművelődés jellegéhez méltó intézményi megjelenés, felszereltség 

biztosítását tűzi ki célul. Megvalósításához saját forrás biztosításán túl, azt kiegészítve 
igénybe veszi a területfejlesztési támogatásokat, a pályázati úton igénybe vehető 
érdekeltségnövelő támogatásokat, elfogadja az e célra nyújtott támogatásokat. A 
pályázatokhoz a megfelelő önrészt biztosítja. 

 
(3) Az önkormányzat erejéhez mérten feladatként határozza meg közösségi színtér 

berendezéseinek, bútorzatainak – állapotuktól függő – cseréjét, technikai felszereltségének 
korszerűsítését. Középtávú fejlesztési programként az épület teljes rekonstrukcióját, hosszú 
távú fejlesztési programként az intézmény épületét körülvevő, a település központi helyén 
fekvő park felújítását, és abban szabadtéri színpad építését tervezi. 

 
(4) Folyamatosan fejleszti az informatikai és telematikai eszközöket pályázati lehetőségek 

kihasználásával. 
 
 
 Önkormányzati feladatok finanszírozási formái 
 
7. § (1) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési feladatok finanszírozására, 

a tevékenységet ellátó közösségi színtér fenntartására (dologi, személyi kiadások, 
fejlesztési források) éves költségvetésében biztosít anyagi keretet, mely költségvetési 
támogatásból, a bérbeadásból származó bevételéből, szponzori, pályázati, valamint 
önkormányzat által biztosított támogatásból áll. 

 
(2) A képviselő-testület bevételek növelése érdekében, bérbe adhatja közösségi színtér 

helyiségeit alkalomszerűen. A közös önkormányzati hivatal tájékoztatja a bérbe vevőt a 
szerzői jogvédelem és jogdíj fizetésének szabályairól, valamint a katasztrófa- és tűzvédelmi 
előírásokról, aki azt köteles betartani. Amennyiben a bérbe vevő hatósági engedélyhez 
kötött tevékenységet kíván folytatni az intézményben, úgy annak meglétéről a bérlő köteles 
gondoskodni. A hatósági engedélyek meglétét közös önkormányzati hivatal ellenőrzi. 

 
 



5 
 

Együttműködő partnerek  
 

8. § (1) Az intézmény feladatainak ellátása során együttműködik az egyházak helyi 
szervezeteivel, a civil szervezetekkel, a települési, megyei, regionális, országos, 
nemzetközi művelődési szervezetekkel, testvértelepülés intézményeivel, közigazgatási 
szervezetekkel, turizmus és idegenforgalmi feladatot ellátó szervezetekkel. 

 
(2) A közösségi színtér - mivel a településen egyetlen ilyen nagyméretű közösségi helyiség - 

alapfeladatainak ellátását nem zavaró mértékben, egészségügyi és iskolarendszeren belüli 
oktatási célokra is biztosítja az önkormányzat. 

 
 
Záró rendelkezések 

 
9. § (1) Ez a rendelet 2015. július 15. napján lép hatályba. 
 
(2) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban R.) 1. § (6) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 
„(6) Az önkormányzat a feladatellátó társulás keretében látja el a szociális ellátási 

feladatokat a szociális étkeztetést kivéve, valamint az óvodai ellátást.” 
 
(3) A R. 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) Az önkormányzat hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyarország címere van, 
a köríven pedig Fülöpháza Község Önkormányzata Bács-Kiskun Megye felirat 
olvasható.” 

 
(4) Ez a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R. 2/A. melléklete. 
 
                     Balogh József                                                      Vincze Miklós 
                        polgármester                                                                jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet 2015. július 14. napján kihirdetve. 
 
Fülöpháza, 2015. július 14. 
 
       Vincze Miklós 
              jegyző 
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1. melléklet a 8/2015. (VII.14.) önkormányzati rendelethez 
 
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
1.1. A szolgáltatás megnevezése: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 
1.2. Fenntartója: Fülöpháza Község Önkormányzata  
1.3. Székhelye: 6042, Fülöpháza, Kossuth u. 5. 
1.4. Ügyfélfogadási helye: 6042, Fülöpháza, Kossuth u. 2. 
1.5. Működési területe: Fülöpháza község közigazgatási területe 
1.6. Feladatellátás: 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
kormányzati funkció szerint történik, melynek keretében kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári 
ellátás történik 
1.7. A művelődési ház és könyvtár által ellátandó feladatok körét, a szolgáltatás igénybevételi rendszerét 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény, a Könyvtárhasználati Szabályzat és a munkavállalók munkaköri leírása tartalmazza.  
1.8. A művelődési házban a munkavégzésre irányuló jogviszony típusa: közalkalmazotti jogviszony.  
1.9. Munkarend, munkaidő: a művelődési ház dolgozói (1 fő egyéb kulturális foglalkoztatott, 1 fő 
takarító) heti 40 órában végzik feladatukat. 
A művelődési ház nyitvatartási ideje:  
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

Szünnap 8-18 óra 8-18 óra 8-18 óra 8-21 óra 16-20 óra Zárva 
 
Könyvtár nyitva tartási ideje:  
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
Szünnap 10-18 óra 10-18 óra 10-18 óra 12-20 óra 16-20 óra Zárva 

 
Hétfői napok a dolgozók munkaidőn túli, vagy munkaszüneti napi munkájának ellenértékeként járó 
szabadnapok. 
Hétvégén, ünnepnap és szünnap a rendezvényektől függően, a programhoz igazodva tart nyitva az 
intézmény. 
A munkavállalók jogviszonya tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.  
1.10. A munkavállalók feletti egyéb munkáltatói jogokat és a közvetlen irányítását és felügyeletét a 
polgármester látja el. 
1.11. Helyi közművelődési, közgyűjteményi tevékenység: 
Művelődési ház tevékenysége: 

- Információs tevékenység 
- Ismeretterjesztés 
- Kiállítás rendezés 
- Művelődő közösségek tevékenysége 
- Rendezvények szervezése 
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 
- Nem programszerűen szervezett tevékenységek 
- Nemzetközi együttműködés 
- Kiegészítő jellegű szolgáltatások 
- Származtatott alapszolgáltatások 

Közművelődési könyvtári tevékenység: 
- Nyilvános könyvtári tevékenység 
- Az igénylők rendelkezésére bocsátja a gyűjteményt, 
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében 


