
LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETE 
 

9/2010. (VII.9.) számú önkormányzati rendelet 
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról. 
 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 77.§-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait.  
 

Általános rendelkezések 
 

1.§. 
Az önkormányzat a közművelődési tevékenysége során arra törekszik, hogy biztosítsa 
Lovászi polgárainak jogát, hogy 

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét, 
b) igénybe vegye a könyvtári, a közművelődési intézmények szolgáltatásait, 
c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, 
d) közművelődési jogai érvényesítésére közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.  
 

 2.§. 
Az önkormányzat közművelődési intézménye, könyvtára nem lehet elkötelezett egyetlen 
vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.  
A közművelődési tevékenység érvényesítése során tilos bármely hátrányos megkülönböztetés. 
 
               A rendelet hatálya 
 
      3.§. 
E rendelet hatálya kiterjed 

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, a községben élő 
állampolgárokra, 

- az önkormányzat közművelődési intézményeire, könyvtárára, közösségi szintereire, 
azok alkalmazottaira, illetve működtetőire, 

- a rendelet által szabályozott közművelődési, vagy más úton támogatott intézményekre, 
szervezetekre, 

- a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára. 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 
      4.§. 
 
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatás során feladatának tekinti 

- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek feltárását és megismertetését, 
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatását, 



- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését, 

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
- egyéb művelődési lehetőségek biztosítását, 
- könyvtári szolgáltató hely működésével biztosítja a lakosság könyvtárhasználati jogát, 
- a könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja. 

 
Az önkormányzat közművelődési intézményei és közösségi színterei 

 
            5.§.  

(1) Az önkormányzat az alábbi intézményeket és színtereket biztosítja Közművelődési 
megállapodás alapján (e rendelet mellékletét képezi): 

- Olajbányász Művelődési ház  
8878 Lovászi Lakótelep 83. 

- Községi Könyvtár (könyvtári szolgáltató hely) 
8878 Lovászi lakótelep 83. 
 

 Közösségi színtér 
- Kultúrház 

8878 Lovászi, Kossuth L. u.2. 
 
 

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába bevonandó szervezetek 
- Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület 
- Nyugdíjas Klub 
- Vöröskereszt Lovászi Szervezete, 
- Egészségügyi Szolgálatok, 
- Buda Ernő Körzeti Általános Iskola és Óvoda, 
- Gondozási Központ 
 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és finanszírozása 
 
        6.§. 

(1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a 
képviselő-testület, illetve a polgármester gyakorolja. 

 
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja 

intézményei és közösségi szinterei fenntartásához szükséges feltételeket. 
 

Záró rendelkezések 
 
               7.§. 

Ez a rendelet a kihirdetése napján – 2010. július 9-én – lép hatályba, egyidejűleg az 
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
szóló 5/2003. (IV. 11.) számú rendelet hatályát veszti. 
 
 
Léránt Ferenc          dr Hercz Judit  
polgármester             körjegyző 
 



 
 
 

9/2010. (VII. 09.) számú rendelet 1.sz. melléklete 
 

Közművelődési megállapodás 
Ellátandó közművelődési feladatok végrehajtásához 

 
A Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és a Lovászi Olajbányász Kulturális 
Egyesület, mint a Lovászi Olajbányász Művelődési Ház és a Lovászi Kultúrház üzemeltetője 
az 1997. évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és muzeális intézményeiről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény 79.§-a alapján az 
alábbiakban állapodnak meg: 
 
Az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint az Önkormányzat megbízza a Lovászi Olajbányász 
Kulturális Egyesületet, mint Feladatellátót, aki a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal 
a jelen megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására, az Önkormányzati 
tulajdonú, Lovászi Lakótelep 83, valamint Lovászi Kossuth u. 2. székhelyű épületekben.   
 
1. A Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület  

- kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen látja el a megállapodásban 
meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat, 

- az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a jelen 
megállapodásban rögzített időpontig biztosítja, 

- kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt, a 
közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság 
részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-3 §-ában meghatározott alapelvek 
érvényesülését, 

- a közművelődési tevékenységről a kötelező nyilvántartást, az éves statisztikai 
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja, 

- az Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület jogosult arra, hogy a megállapodásban 
rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival 
egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Jogosult arra, hogy 
önkormányzati támogatással a közművelődési pályázatokon részt vegyen,  

- a Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület vezetője igény szerinti tájékoztatást ad az 
Önkormányzat Képviselő-testületének az általa ellátott közművelődési feladatokról. 

 
2. Az Önkormányzat 

- vállalja, hogy éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott 
feladatok ellátásához az Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület részére minden 
évben a költségvetési rendeletében megállapított összeget biztosítja. A működésre 
biztosított keretösszeg tartalmazza a közüzemi díjakat. 

- az önkormányzat a megállapodás keretében rögzített feladatok megvalósításának 
minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakfelügyelő 
közreműködésével vizsgáltathatja, 

- az Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület az önkormányzat által átutalt összegről a 
vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles elszámolni, 



- a megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül, 
bármikor módosítható, illetve megszüntethető, a bejelentéstől számított hat hónap 
lejárta után. 

 
Jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és az aláírástól számított 1 évre szól. A 
határidő lejárta előtt 6 hónappal a felek közösen megvizsgálják a megállapodás esetleges 
meghosszabbításának kérdését. 
 
A felek kötelezik magukat arra, hogy a megállapodás végrehajtása során köztük támadt 
vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik. 
 
A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint 
akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. 
 
A felek tudomásul veszik, hogy a jelen megállapodás érvényesítéséhez az önkormányzat 
képviselő-testületének és a Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület jóváhagyó 
határozata szükséges. 
 
A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 
 
A Közművelődési megállapodás melléklete: 

Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület által ellátandó közművelődési 
tevékenységek részletes felsorolása. 
Egyesület alapszabálya. 

 
Lovászi, 2010. július 08. 
 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének képviseletében: 
 
 
 
 
Léránt Ferenc  
polgármester 
 
 
 
 
 
 
Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület képviseletében 
 
 
 
Török Károly  
elnök 
      

 
 
 



 
 
 
 
Melléklet 

 
Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület által ellátandó közművelődési tevékenységek 
tételes felsorolása 
 
A Közművelődési megállapodásban rögzítettek értelmében Lovászi Olajbányász Kulturális 
Egyesület az önkormányzat kötelező feladataiból Lovászi településen az alábbi 
közművelődési tevékenységek ellátását biztosítja: 

- Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
felnőttoktatási lehetősége megteremtése 
-    munkanélküliek számára átképző tanfolyamok fogadása, 
-    közhasznú tanfolyamok szervezése; 

- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése 
-     helyi ünnepi alkalmak biztosítása, szervezése, rendezése (farsang, majális, falunap,  
      falukarácsony, nemzeti ünnepek március 15, augusztus 20, október 23) 
-    dokumentumok gyűjtése, közzététele, 
-    a település természeti, környezeti, közösségi értékeinek megismertetése; 

- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása 
-    hagyományőrző közösségek életre hívása, a népművészet hagyományos  

           tevékenységeinek gyakorlásához, 
-    irodalmi önképzőkör, 
-    nyári táborok szervezése, 
-    a tehetséges helyi alkotók bemutatkozásának, ismertté tételének biztosítása. 

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének 
segítése 
-    civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, közös 
     programok szervezése, 
-   közösségi színtér, tárgyi feltételek, információk biztosítása, 

- Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása 
-    közösségi színtérben sajtótermékek biztosítása, 
-    falutévé stúdiójának befogadása, 
-    könyvtár elhelyezésének, működésének biztosítása. 

 
A Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület az ellátandó közművelődési feladatok 
megvalósítását éves munkatervében rögzíti. 
 
A működéshez és a közművelődési tevékenység gyakorlásához az önkormányzat rendelete 
által az igénybevevők részére költségtérítéses és ingyenes részvételi lehetőségeket is biztosít. 
 
A Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület köteles a folyamatos művelődési lehetőségek 
megfelelő propagandájáról gondoskodni. 
 



A Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület vállalja, hogy a közművelődési feladatok 
ellátásához szükséges kisértékű eszközök pótlását, karbantartását, valamint javítási, 
karbantartási munkák elvégzését 100.000 Ft egyedi értékhatárig saját forrásaiból megoldja.  
 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy a megállapodásban rögzített időpontig, a költségvetési 
rendeletben meghatározott támogatás összegét havi 12 egyelő részletben, azon felül a büfé 
bérleti díjának megfelelő összeget működési célú támogatásként az Egyesület OTP Bank Rt 
Lenti Fiókjánál vezetett 11749022-20034962 számú számlájára minden hónap 10.-ig átutalja. 
 
Ha az önkormányzat a művelődési házat a rögzített ellátandó feladatokon túl más 
közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a felek külön 
megállapodásban rögzítik. 
 
Ha az egyesület állami és egyéb pályázatokon vesz részt, akkor az önkormányzat az önrészt – 
külön megállapodás szerint – biztosítja.   
A pályázatokon feladat-finanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a közművelődési 
megállapodásban meghatározott költségvetési összeget.  
 
Lovászi, 2010. július 08.  
 
 
 
 
 
Léránt Ferenc                  Török Károly  
Lovászi Községi Önkormányzat                Egyesület 
képviseletében                      képviseletében 
 
 

 


