
Tolmács Község Önkormányzatának 
 

8/2002. (VIII.22.) számú 
RENDELETE 

 
az önkormányzat közművelődési feladatiról, 

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
 
Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény 77. §-ban biztosított felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. rész 
Általános rendelkezések 

 
1.§ Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra tö-

rekszik, hogy biztosítsa Tolmács polgárainak jogát 
a.)1 a Faluház és a Közösségi Ház kulturális és közművelődési szolgáltatásainak igénybe-

vételére. 
b.) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, 
c.) közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez. 
 
2.§ Az önkormányzat közművelődési tevékenysége 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 nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi 
származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 
A rendelet hatálya 

 
3.§2 A rendelet hatálya Tolmács Község Önkormányzat által fenntartott Faluház, valamint 

Közösségi Ház, mint kulturális és közművelődési tevékenységet is ellátó intézmény 
támogatására terjed ki. 

 
II. rész 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4.§ Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti: 
a) az iskolarendszeren kívüli, 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, 
e) megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
f) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, 

gyarapítását, 

                                                 
1 Módosította: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) önkormányzati 
rendelete. Hatályos: 2012. május 30. 
2 Módosította: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) önkormányzati 
rendelete. Hatályos: 2012. május 30. 



g) az ünnepek kultúrájának gondozását, 
h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, 
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésnek 

segítését, 
j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
k) általános, nyilvános könyvtári szolgáltatás feltételeinek biztosítása, 
l) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 
 

III. rész 
Az önkormányzat közművelődési feladatellátása 

 
5.§3 Az önkormányzat a 4.§-ban foglalt feladatai ellátása érdekében Faluház, valamint Közösségi Ház 

elnevezéssel kulturális és közművelődési tevékenységre alkalmas terekkel és könyvtárral 
rendelkező épületet tart fenn, amely az önkormányzat hivatalának tevékenysége mellett biztosítja 
a kulturális élet és művelődés feltételeit. 

 
 

IV. rész 
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 
6.§ (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 

kapcsolatos fenntartói felügyeleti jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 
(2) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének törvényességi ellenőrzését, 

gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal illetékes munkatársain keresztül a 
jegyző látja el. 

(3) Az önkormányzat a kulturális tevékenység szakmai ellenőrzését a képviselő-testület 
szakmai beszámoló és/vagy szakértői vélemény megtárgyalásával biztosítja. 

 
V. rész 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 
7.§ (1)4 Az önkormányzat a 4.§ szerinti feladatok ellátása érdekében biztosítja a kulturális és 

közművelődéséi tevékenység színtereként szolgáló Faluház és Közösségi Ház 
épületének üzemeltetési költségeit, valamint a működéshez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. 

(2) Az intézmény működéséhez az (1) bekezdés szerint megállapított támogatás az 
önkormányzat költségvetésében kerül meghatározásra. 

(3) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e jogcímen 
biztosított állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 

 
Záró rendelkezés 

 
8.§ Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Havai László       Góg Katalin 
polgármester        mb. jegyző 

                                                 
3 Módosította: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) önkormányzati 
rendelete. Hatályos: 2012. május 30. 
4 Módosította: Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (V.29.) önkormányzati 
rendelete. Hatályos: 2012. május 30. 


