
Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő–testületének
9/2008. (VI.26.) Kt. számú rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Balatonrendes  Község  Önkormányzatának  Képviselő  Testülete  a  helyi  közművelődési  feladatok 
ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §-a és a helyi 
önkormányzatokról  szóló,  többször  módosított  1990.  évi  LXV.  Törvény  16.  §  (1)  bekezdésben 
biztosított jog alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Helyzetelemzés

Természeti környezet: Balatonrendes a Balaton északi partján, a Rendesi-hegy lábánál fekvő, mintegy 
142 lélekszámú üdülőhely. A települést átszeli a 71-es sz. főútvonal, vasútvonal. Környéke gazdag 
kirándulási lehetőségekben – a közeli Káli-medence tájvédelmi körzetében. 

A település  idegenforgalma  átlagos,  kereskedelmi-,  szolgáltató  egységek  rendelkezésre  állnak.  Az 
infrastrukturális ellátottság jó. Balatonrendes 1991. óta önálló település, de közel 700 éve fennálló, 
lakott terület. 
A lakosság korösszetételében jelentős számot képviselnek a nyugdíjasok. Nemzetiségiek, kisebbségiek 
a településen nem élnek. 
Az  aktív  korúak  foglalkoztatását  egyrészt  helyben,  másrészt  a  környező  településeken  működő 
intézmények, szolgáltatók biztosítják. 
A nyári szezonban nagyobb a munkalehetőség az idegenforgalom következtében, kereset kiegészítést 
jelent a fizetővendéglátás is. 

Az 1970-es évek óta önálló művelődési ház jellegű intézménnyel a település rendelkezik. 
A  rendezvények  zöme  a  Kultúrházban,  illetve  nyári  időszakban  szabadtéri  jellegű  helyszíneken 
bonyolódik. Közművelődést szolgálja még a könyvtár is. 

II. fejezet

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy Balatonrendes község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az 
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.

2. §

Az  önkormányzat  elismeri,  hogy  Balatonrendes  község  minden  polgárának  joga  van  kulturális 
örökségünk megismeréséhez  és  elsajátításához,  személyiségének a  művelődés  általi  fejlesztéséhez, 
valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az 
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.



3. §

A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  közművelődési  tevékenységben  résztvevőkre,  a  közművelődési 
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája

4. §

Balatonrendes Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési tevékenységek 
támogatása:

A  településen  jelenleg  kettős  célú  a  közművelődési  tevékenység  szervezése.  Egyrészt  az  állandó 
lakosság számára az év egészében, de főleg az őszi- téli- tavaszi időszakban szervezett programok. 
Ezek elsősorban előadás sorozatok,  (Téli  Esték) gyermekprogramok,  eseti  szórakoztató előadások, 
bálok, közhasznú bemutatók, színházi látogatás szervezése, ünnepélyek, sporttal közös rendezvények. 
A  kulturális  tevékenységben,  programokban  gazdagabb  a  nyári  idegenforgalmi  időszak.  A  90-es 
évektől indultak olyan programok, melyről lassan elmondható, hogy hagyományt  teremtettek, ilyen 
pl.:  Művészeti,  Népművészeti  és  Borfesztivál  Napok  kulturális  rendezvény  sorozat,  a  helyi 
képzőművészek  kiállításai,  koncertek  a  templomban,  március  15-i  rendezvény  és  a  létrehívott 
“szüretbúcsúztató fesztivál”. 

5. §

1) Az  önkormányzat  kötelező  közművelődési  feladatait  elsősorban  az  általa  fenntartott  és 
működtetett, Művelődési Házzal látja el.

(2)  A Művelődési Ház 
a.) alapfeladatai  a  közösségi  művelődéshez méltó,  esztétikus,  környezet  és feltételrendszer 

infrastruktúra biztosítása,

b.) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, a 
helyi  társadalom  kiemelkedő  közösségei,  személyiségei  szerepének  növelése,  a 
lokálpatriotizmus,  a  “gazdatudat”,  a  helyi  értékek  védelmének  erősítése,  a  település-, 
környezetvédő,  természetbarát  közösségek  szervezése,  támogatása,  helyi  alapítványok, 
kitüntetések, díjak alapítása, 

c.) az  ifjúság  kulturális  életének  fejlesztése,  érdekérvényesítési,  művelődési 
kezdeményezéseinek  segítése,  az  időskorú  népesség  közművelődési  lehetőségeinek, 
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása

d.) az  élet  minőségének,  az  ünnep  örömeinek  gazdagítása,  amatőr  művészeti  körök, 
műhelyek, alkotó házak létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai 
támogatása,  a  rekreáció  vonzó  lehetőségének  megteremtése,  szórakozási  és  közösségi 
igényekhez lehetőség biztosítása, 

e.) a civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása, gondozása, 

f.) a település,  a  régió természeti,  környezeti,  kulturális,  közösségi  értékeinek közismertté 
tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, 

g.) testvérvárosi és magyar testvérfalvakkal kapcsolatok kiépítése, 

h.) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
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6. §. 

A közművelődési tevékenység formái az alábbiak: 

1) Iskolarendszeren  kívüli,  öntevékeny,  önképző,  szakképző  tanfolyamok,  életminőséget  és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. 

- A mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő, közhasznú tanfolyamok igény szerinti 
szervezése, (pl.: szabó-varró, főző, betegápoló, szövő, barkács, idegenforgalmi) praktikus 
tanfolyamok, bemutatók létrehozás. 

- Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek a nyelvtanfolyamok, a továbbtanulást elősegítő 
tanfolyamok, számítástechnikai, önismeret fejlesztő, mentálhigiénés tanfolyamok, 
tehetséggondozó szakkörök, bemutatók szervezése, környezetvédő közösségek támogatás. 

- Aktuális kérdésekről szabadegyetemi, népfőiskolai jellegű előadások szervezése. (pl.: Téli 
Esték rendezvénysorozat)

2) A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

- A település, a kistérség természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és 
adottságainak közismertté tétele (Balaton, Káli-medence, Balaton-felvidéki Nemzeti Park, 
Salföldi Természetvédelmi Major stb.)

- A helyi tudás, lokálpatriotizmus érdekében az információk cseréje, a helyi érdekeket védő, 
gazdagító összefogások segítése, helytörténeti, honismereti, településtörténeti kiállítás, 
helyi ünnepi összejövetelek, tudományos emlékülések, versenyek, műsorok szervezése és 
segítése. 

- A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális eseményekről dokumentumok 
készítése, gyűjtése, őrzése (fénykép, videofelvétel) és annak kábeltelevízión keresztül 
történő bemutatása a lakosság részére. 

- A helyi  társadalom kiemelkedő közösségei,  kiemelkedő személyisége,  tevékenységének 
méltatása, tekintélyük ismertté tétele, szerepük növelése. 

3) Az  egyetemes,  a  nemzeti,  a  nemzetiségei  és  más  kisebbségi  kultúra  értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

- Színházi előadások, hangversenyek, művészeti bemutatók, kiállítások kínálata, szervezése.

- Népdal, néptánc, hagyományőrző közösség életre hívása, működtetése, segítése, 
folklórfesztiválok szervezése.

- A nemzeti és helyi ünnepélyek, évfordulók – az általános iskolai tanulók bevonásával – 
szervezése, lebonyolítása, a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a 
közművelődés élményeinek gazdagítása, a balatonrendesi Péter-Pál Napi búcsú és az 
október végi szüretbúcsúztató fesztivál meghonosítása.

- A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 
lehetőségek megteremtése. 

- A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi kistérségi kulturális 
turizmus felkutatása, ezek bemutatás. 
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- A magyar kulturális kincs mind szélesebb bemutatása az ideérkező külföldiek számára. 

4) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művészeti körök támogatása. 

- A  helyi  kiemelkedő  alkotók  közismertté  tétele,  szakmai  fejlődésük  támogatása.  

- Készségfejlesztő – gyűjtő jellegű körök szervezése országos kapcsolatépítéshez való 
hozzásegítés. 

- Civil szervezetek, egyesületek, csoportok pályázatokon való részvételének segítése, 
támogatása. 

- A nyilvános könyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést. 

5) A  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének,  érdekérvényesítésének 
segítése. 

- Civil közösségek közismeretségének gondozása, találkozók szervezése, különböző civil 
közösségek közötti együttműködés kezdeményezése. 

- Civil közösségek művelődési igényeinek támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, 
környezet-, érdekvédő közéleti, helytörténeti egyesület összefogása a település fejlődése 
érdekében. 

- Az  ifjúság  érdekérvényesítési,  önigazgatási,  művelődési  kezdeményezéseinek  kiemelt 
gondozása, intézményi segítése. 

6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

- Művelődési alkalmak kiépítése a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú nemű, 
világnézetű közösségei között, az oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, 
szolgáltató, gazdasági intézményekkel közösen.

- A közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival való együttműködés kialakítása. 

- Kapcsolatépítés a közművelődés megyei,  országos szervezeteivel,  szakmai fórumaival.  
Együttműködés  a  környező  települések  kulturális  intézményeivel.  Testvérvárosi 
kapcsolatok kiépítése. 

7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

- A  polgárok  tájékozódásához,  közösségi  művelődéséhez,  alkotó  tevékenységéhez 
rekreációjához  az  e  célnak  megfelelő  esztétikus,  kulturált  környezet  és  infrastruktúra, 
valamint az adott tevékenységet segítők, animáló szakemberek biztosítása. 

8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. 

- Közösségi helyiségekben könyv, zenei- és videó dokumentumok. Információk gyűjtése és 
közismertté  tétele  a  településoktatási,  közgyűjteményi,  egyházi  intézményei,  civil 
vállalkozói által kínált művelődési lehetőségeiről.

- A  település  amatőr  művészeti  csoportjainak  menedzselése,  közérdekű,  közhasznú 
kiállítások rendezése. 

- Kapcsolattartás a “Rendesi Lapok” helyi újság, a helyi kábeltelevízió szerkesztőségével, 
munkájuk segítése. 

- Lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása. 
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- Hazai és külföldi kulturális eseményekre turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. 
- Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség biztosítása a Körjegyzőségen. 

7. §

1) Az önkormányzat által fenntartott művelődési ház gondnokának minden tárgyévet megelőző év 
november  15-ig,  a  Képviselő-testület  által  elfogadott  szempontrendszere  alapján  összeállított 
következő évi munkatervét (rendezvénytervet,  amely tartalmazza a rendezvény megnevezését, 
időpontját, helyét,  tervezett költségét, a rendezvény lebonyolításáért felelős nevét), valamint a 
működéshez szükséges költségvetését (víz, villany, tisztítószer stb. költségeket tartalmazza) be 
kell küldeni az Önkormányzatnak. A Képviselő-testület a tárgyév január 30-ig dönt a munkaterv 
elfogadásáról. 

2) Az önkormányzat  által  fenntartott  közművelődési  intézmény átszervezése  esetén a  következő 
érdekegyeztetések szükségesek: 

        Köteles az önkormányzat a Tv. 81. § és a Kjt. 4. § szerint eljárni. 

8. §

Az  önkormányzat  a  további  közművelődési  feladatok  ellátására  –  külön  határozattal  –  Kulturális 
Közalapítványt  alapított, Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány névvel, melynek célja a 
művelődési  intézmény  költségvetési  lehetőségeit  meghaladó  feladatok,  valamint  az  egyéb 
intézmények, civil szervezetek és állampolgárok közművelődési tevékenységének támogatása.

9. §

1) A Képviselő-testület  az  önkormányzat  által  fenntartott  közművelődési  intézmény  által  el  nem 
látható  feladatok  elvégzésére közművelődési  megállapodást  köthet  jogi  és  természetes 
személyekkel. 

2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az önkormányzati 
közművelődési  szervezet  nem  tudja  ellátni.  Ezért  először  az  önkormányzati  szervezeti 
feladatellátás  lehetőségeit  kell  megvizsgálni,  s  csak  annak  negatív  eredménye  után  lehet 
megállapodást kötni.

3) A  közművelődési  megállapodással  ellátandó  feladatra  a  helyben  szokásos  módon  nyilvános 
pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos megjelölésével. 

10. §

1) Balatonrendes Község Önkormányzat – Művelődési Házában – az alábbi közösségi színteret 
működteti: 

- Nyilvános Könyvtár Balatonrendes, Fő u. 1. 
- Polgármesteri Iroda Balatonrendes, Fő u. 1. 
- Kultúrterem Balatonrendes, Fő u. 1. 
- Információs Iroda Balatonrendes, Fő u. 1/a. 
- Játszótér Balatonrendes, Bányász u. 

2) A nyilvános könyvtár önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, gazdálkodás szempontjából 
pénzügyi, gazdasági feladatait az Önkormányzat látja el. 

3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására művelődés szervezőt alkalmazhat. A 
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közművelődési színterek működtetéséhez foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésében 
kell megállapítani. 

III. fejezet

A közművelődés finanszírozása

11. §

Az önkormányzat  közművelődési feladatait  költségvetéséből finanszírozza,  melynek forrása a saját 
bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból 
származó  összeg  és  az  elkülönített  állami  pénzalapokból,  alapítványi  forrásokból  pályázati  úton 
elnyert összeg. 

12. §

Az  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési  érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz minden évben vállal 
saját erőként pályázati önrészt.

13. §

bb) Az  önkormányzat  által  fenntartott  közművelődési  intézmény  támogatási  összege  a  következő 
tételekből áll:
bb) bázisfinanszírozás: 

      aa)  az  épület  (előző  évi  megemelt)  energia,  közüzemi,  karbantartási  és  fogyóeszköz 
költségei;

                  ab) a szervezetnek a Tv. 93. §-a alapján a tárgyév január 1-ei létszámának   az országos és 
helyi megállapodások alapján kialakított  bérösszege;

      b) feladatfinanszírozás: 
     ba) a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához

                       szükséges dologi és bérköltségek részösszegei.
                 bb) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége;

A közművelődés helyi képviselete

14. §

1) A közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanácsot alakíthatnak 
a balatonrendesi székhelyű társadalmi szervezetek az 1997. évi CXL. tv. 82-83. §-a alapján. 

2) A tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő közművelődési 
társadalmi  szervezet,  valamint  a  helyi  közművelődést  támogató  gazdasági  vállalkozás 
képviselője. 

3) A Közművelődési Tanács: 

a.) véleményt  nyilváníthat,  illetőleg  javaslatot  tehet  a  település  közművelődési 
tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

b.) Figyelemmel  kíséri  és véleményezi  a közművelődési  célú önkormányzati  támogatás  és 
egyéb vagyoni eszközök felhasználását. 

c.) Elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését. 

IV. fejezet

Egyéb rendelkezések
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15. §

A díjmentes és díjköteles szolgáltatásaik köréről a 1. sz. melléklet, a közművelődési megállapodások 
feltételrendszeréről a 2. sz. melléklet rendelkezik. 

16. §

(1)   A rendelet értelmezésében közvetett költség az épület és a szervezet általános fenntartásának 
energia,  közüzemi,  karbantartási  és  fogyóeszköz  költségei;  valamint  az  alkalmazottak  és  a 
szakmai csoportok vezetőinek bér- vagy dologi jellegű költsége.

3) Közvetlen költség kizárólag az  adott  rendezvény megtartásához szükséges,  külön kifizetendő 
dologi és bérköltség. 

Jogharmonizációs záradék

17. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között  társulás 
létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a 
megállapodást  kihirdető 1994.  évi  I.  törvény 3.  §-ával  összhangban,  a muzeális  intézményekről,  a 
nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvényben  kapott 
felhatalmazás  alapján,  megteremtette  az  összhangot.  Az  Európai  Közösségek  legfontosabb 
alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

Záró rendelkezések

18. §

1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
3) A  rendelet  hatálybalépésével  Balatonrendes  Község  Képviselő-testület  8/2001.(IV.26.)  számú 

rendelete hatályát veszti.

Balatonrendes, 2008. június 20.

                  Takács Ferenc Soltész Attila
polgármester                                                    körjegyző

A rendelet kihirdetve 2008. június 26-án.

Soltész Attila
körjegyző
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1. sz. melléklet 9/2008./VI.26./ Kt. sz. rendelethez

Közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles
szolgáltatásainak köre

1. Díjmentes  szolgáltatások:
 a)  Az  intézmény termeinek,  felszerelésének,  berendezésének és  az  alkalmazottak munkájának 

igénybevételével  önkormányzati  intézmények,  kulturális  célú  közösségek   és  civil 
szervezetek  számukra  bevételt  nem  termelő  szervezeti,  közművelődési,  közösségi 
tevékenysége,

     b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

2. Díjköteles  szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység 
b) Az 1/a. és b. pontban foglaltakon túl minden egyéb esetben

3. A szolgáltatás díjának mértéke:
a) A  nem kulturális  és/vagy üzleti  célú  tevékenységek  díjai  a  piaci  viszonyok  alapján  kerül 

megállapításra.

Balatonrendesi ingatlannal nem rendelkezők részére:

Nagyterem:
- Kiállítás, árusítás céljára 10.000.- Ft/nap
- Csoportos rendezvény            10.000.- Ft/nap
- Bál            25.000.- Ft/nap
- Kisterem:             nem kerül bérbeadásra

     Balatonrendesi ingatlannal rendelkezők részére:

Nagyterem:
- Csoportos rendezvény              8.000.- Ft/nap   4 órára 4.000.-Ft
- Bál            15.000.- Ft/nap
- Kisterem:              3.000.- Ft/nap
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2. sz. melléklet a 9/2008./VI.26./ Kt. sz. rendelethez

Kötelező adatok 
közművelődési megállapodás megkötéséhez

1. A megállapodó felek pontos adatai.
2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése.

3. A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése (pl. épület, helyiség, eszközök, 
gépek, berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg érték szerinti megállapítása.)

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

5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (pl. a létszám meghatározásával vagy más módon.)

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybe vétele ingyenes, s melyekért fizetnek díjat.

7. A feladatellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése.

8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének biztosítása.

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 rendelkezésének vállalása.

14. A megállapodás érvényességének feltételei.

15. Dátum, hiteles aláírások.
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