
Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /202l. (X. 20.) Önkormányzati 

rendelete 

 

   A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

(továbbiakban Kult.tv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

      Általános rendelkezések 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sajóvámos Község Önkormányzata (továbbiakban 

Önkormányzat) által fenntartott közművelődési intézményekre, az Önkormányzattal 

közművelődési megállapodást kötő szervezetre. 

 

        Kiemelt célok, feladatok 

 

2. § A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai: 

 

a. a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c. hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

d. az amatőr alkotó- és előadó- művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.  

 

    A közművelődési feladatellátás formái 

 

3. § (1) Az Önkormányzat a rendelet 2-3. §-ban foglalt feladatai ellátása és a 

közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében 

közművelődési feladatot ellátó költségvetési intézményt, illetve közösségi színtereket 

biztosít. 

 

 (2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a Rendelet 1. sz. 

 mellékletben felsorolt díjtáblázat szerint biztosítja a Sajóvámosi Kossuth Közösségi 

 Házban. 

 

 (3) Közművelődési megállapodás a Kultv.79.§-a szerint szabályozott módon köthető 

 a Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvánnyal. 

 

 

 

   A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 

4 § (1) A Kultv. és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatok ellátásával 

kapcsolatos egyes fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Sajóvámos Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) gyakorolja. 



 

(2.) A közvetlen feladatellátásban részt vevő, önkormányzati fenntartású 

közművelődési intézmény az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi 

költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek, valamint 

a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3.§-a figyelembevételével elkészíti és 

tárgyév március 1-ig jóváhagyásra beterjeszti a fenntartóhoz a szolgáltatási 

tervvel rendelkező munkatervet, illetve ugyanezen időpontra elkészíti és 

beterjeszti az előző évi munkaterv végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

(3.) A feladatellátásban részt vevő Kossuth Közösségi Ház, valamint a Sajóvámosi 

Közösségi Házért Közalapítvány az önkormányzat által jóváhagyott tárgyévi 

költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek, valamint 

a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3.§-a figyelembevételével elkészítik és 

tárgyév március 1-ig jóváhagyásra beterjesztik a fenntartóhoz a szolgáltatási 

tervet, illetve ugyanezen időpontra elkészítik és beterjesztik az előző évi 

szolgáltatási terv teljesüléséről szóló beszámolót. 

 

(4.) Az Önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony 

feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek: 

 

 

a. az ágazati ügyekért felelős minisztériummal, 

                                b.  az ágazati ügyekért felelős minisztérium háttérintézményeivel, 

             c. az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel. 

 

 A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

5.§. (1) Az Önkormányzat a rendelet 2-3. §-ában meghatározott kiemelt célok, feladatok 

megvalósítása érdekében előzetesen jóváhagyott szempontrendszer szerint és a mindenkori 

éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékig támogatási kereteket biztosít a 

község kiemelkedő művészeti együttesei és alkotócsoportjai számára, valamint támogatja a 

kulturális alapú gazdaságfejlesztést községi nagyrendezvények megvalósításával. 

 

(2.)  Az Önkormányzat közvetlen feladatfinanszírozással támogathatja a helyi 

közművelődési tevékenységeket: 

 

a. támogatási kérelmek útján elnyerhető pénzügyi támogatással a kulturális pályázati 

támogatási rendszeren keresztül, 

b. kulturális civil szervezetek és művelődő közösségek közvetlen pénzügyi 

támogatásával, kulturális együttműködési és támogatási megállapodások 

megkötésével. 

3. Az Önkormányzat a közművelődési feladatok hatékony ellátását a hazai pályázati 

rendszerben hozzáférhető pályázati lehetőségek kihasználásával és a feladatellátásban 

résztvevők pályázati tevékenységének támogatásával, a pályázati önerő átvállalása 

útján is segítheti. 

 

   A közművelődés helyi lakossági képviselete 

 

6 .§ (1) Az Önkormányzat szoros kapcsolatot tart az általa alapított Sajóvámosi Közösségi 

Házért Közalapítvánnyal.  



2. A Közalapítvány kuratóriumának elnöke évente beszámolási kötelezettséggel tartozik 

a képviselő-testületi üléseken. 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátását jelentős mértékben érintő 

kérdésekben kikéri a véleményét is. 

 

 

 

     Záró rendelkezések 

 

7.§.   Ez a rendelet 2021. október X.20.-án lép hatályba. 

 

8.§  A rendelet hatályba lépését követően hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló 7/2020. /(VII.3.) önkormányzati rendelet. 

 

                                                                                    

 

 

Váradi Lajos   sk.                                                        Molnárné Cseh Mária sk. 

 polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 

 

     1.sz. melléklet    Közművelődési alapszolgáltatások 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK (Bruttó ár) 

Egyoldalas A4-es nyomtatás, fénymásolás 20 Ft 

Kétoldalas A4-es nyomtatás, fénymásolás 40 Ft 

Fekete-fehér A/4 kép nyomtatás, fénymásolás 100 Ft 

Színes másolás/nyomtatás szöveg 80 Ft 

Színes másolás/nyomtatás A5 kép 150 Ft 

Színes másolás/nyomtatás A4 kép 250 Ft 

Scannelés oldalanként 40 Ft 

Internet használat 300 Ft/óra 

Konditerem 300 Ft/alkalom 

Konditerem bérlet 2000 Ft/hó 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMINÁLÁS 

A/5 MÉRETBEN 150 Ft/lap 

A/4 MÉRETBEN 200 Ft/lap 

 

 

BÉRLETI DÍJ 

Alagsor 2000 Ft/óra 

Földszínt 3000 Ft/óra 

Filagória 12.000 Ft/alkalom 

Műfüves pálya 3000 Ft/óra 

 

 

SPIRÁLOZÁS 

1-25 lapig 300 Ft 

26-50 lapig 350 Ft 

51-100 lapig 400 Ft 

101-200 lapig 450 Ft 

201-300 lapig 500 Ft 

301-400 lapig 600 Ft 

Előlap/hátlap 80 Ft/db 


