
MURAKERESZTÚR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 
7/2011. (IV. 1.) számú rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében és a kulturális javak védelméről 
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. Törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet célja, hogy Murakeresztúr község polgárainak érdekeit szem ellőtt 
tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 
formáit, finanszírozásának módját és mértékét. 

(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye, könyvtára nem lehet elkötelezett 
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. 

(3) A közművelődési tevékenység érvényesítése során tilos bármely hátrányos 
megkülönböztetés. 

 
A rendelet hatálya 

 
2.§ 

 
E rendelet hatálya kiterjed 

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

 az önkormányzat közművelődési intézményére, könyvtárára, 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 és ellátási formája 
 

3. § 
 
Murakeresztúr község Önkormányzat Képviselő-testülete a település hagyományai és 
a helyi közművelődési tevékenység kialakult gyakorlata alapján a következő 
közművelődési tevékenységeket tekinti kötelezendően ellátandó és támogatandó 
feladatainak: 
 
a., a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
    megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása, 



b., az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a befogadás 
     elősegítése, nemzeti és községi ünnepek gondozása, megtartása, 
c., az ismeretterjesztő és amatőr művészeti csoportok tevékenységének biztosítása, 
     támogatása, 
d., a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, ezen belül kiemelten az iskolarendszeren 
     kívüli öntevékeny tevékenységek folytatásához szükséges feltételek biztosítása, 
e., a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
f.,  a könyvtári állomány folyamatos fejlesztése, megőrzése, gondozása, 
g., helytörténeti értékek összegyűjtése, megőrzése. 
 
 

4. § 
 

(1) A képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatait elsősorban az általa 
fenntartott és működtetett Zrínyi Miklós Általános Művelődési Központtal 
(továbbiakban: ÁMK)  látja el.  

(2) Az ÁMK alap és kiegészítő tevékenységének felsorolását, az intézmény 
gazdálkodásának formáját, az intézményvezető(k) megbízásának módját a 
Képviselő-testület által elfogadott alapító okirat tartalmazza. 

(3) A képviselő-testület, valamint az ÁMK a közművelődési feladatai ellátása során 
együttműködik az alábbi civil szervezetekkel: 

 Rozmaring Asszonykórus 
 Közművelődési Egyesület 
 Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület 
 Murakeresztúrért Közalapítvány 
 Tamburazenekar 

 
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése és finanszírozása 

 
5. § 

 
(1) E rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület, illetve a 
polgármester gyakorolja. A képviselő-testület feladatait a Képviselő-testület 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet tartalmazza. 

(2) Az ÁMK a képviselő-testület munkatervében szereplő időpontban minden 
évben beszámol az intézmény előző évi tevékenységéről, valamint beterjeszti az 
éves munkatervét. Az önkormányzat által fenntartott közművelődési 
intézményeknek minden év január 31-ig be kell küldeni az önkormányzathoz a 
képviselőtestület által elfogadott szempontrendszere alapján összeállított éves 
munkatervét, amely az előző év értékelését és a tárgyév munkaprogramját 
tartalmazza. A képviselőtestület 30 napon belül dönt a munkaterv 
elfogadásáról, amennyiben a képviselő-testület 30 napon belül nem dönt, a 
beadott munkaterv érvénye lép. 

 
6. § 

 
(1) A képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatait az általa 
      elfogadott éves költségvetésből finanszírozza, melynek forrásai: 

a., saját bevétel 
b., normatív állami támogatás és önkormányzati saját bevétel, 



c., pályázati úton elnyert támogatás. 
(2) Az önállóan gazdálkodó ÁMK pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását az 
      ÁMK gazdasági vezetője végzi.  
(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja 
      intézményei fenntartásához szükséges feltételeket. 

 
 

Záró rendelkezések 
7. § 

 
E rendelet kihirdetése napján - 2011. április 1-jén - lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
hatályát veszti a 11/1999. (XI. 09.) számú rendelet.  
 
 
 
 
 
Pavlicz Lajos        Hervai Edit 
polgármester        körjegyző 

 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
Murakeresztúr, 2011. április 1. 
 
 
 
Hervai Edit 
 körjegyző 


