LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2010.(III.25.) rendelete
a közművelődésről

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvény (továbbiakban: Törvény) 77. § szerinti felhatalmazása alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
Lébény Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési
tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze a község hagyományait,
kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését,
támogassa az önszerveződő közösségeket, így lehetőséget biztosítson a község lakóinak a
közművelődéshez való jogának gyakorlására.
2. §
(1) Minden lébényi polgárnak joga van ahhoz, hogy
a) megismerhesse a helyi kulturális örökség javait, a könyvtári szolgáltatások, az
oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét,
c) műveltségét, készségeit, életének minden szakaszában gyarapíthassa,
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s az erről
szóló jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
d) e rendelet szerinti művelődési céljai megvalósításához közösségi színteret,
szervező és tartalmi segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat az alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében az alábbi célokat
fogalmazza meg:
e) a közösségi művelődés színterének és infrastruktúrájának biztosítása,
f) a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek megőrzése,
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g) a lokálpatriotizmus erősítése,
h) az ifjúság kulturális életének, művelődési kezdeményezésinek támogatása,
i) az időskorúak közművelődési lehetőségeinek biztosítása, támogatása,
j) amatőr művészeti csoportok, alkotó jellegű foglalkozások (szakkörök, táborok)
létrehozása, támogatása,
k) a település természeti, környezeti, kulturális, művészeti, közösségi értékeinek
közismertté tétele,
l) a helyi nyilvánosság tájékoztatása, a nyilvánosság elősegítése a médiában.

A rendelet hatálya
3. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő lébényi
lakosokra,
b) a nagyközség közművelődési színtereire,
c) közművelődési tevékenységek résztvevőire.

II. rész
Az Önkormányzat közművelődési feladatai, formái
4. §
(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési céljainak megvalósítása során hangsúlyos
feladatának tekinti az alábbiakat:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetősek segítését,
b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
d) a településesztétikai kultúra javítását, fejlesztését,
e) az egyetemes, a nemzeti és más kultúrák megismertetését,
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f) az ünnepek kultúrájának gondozását,
g) az ismertszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítését,
i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása
során szorosan együttműködik a helyi, közművelődési tevékenységet folytató
önszerveződő közösségekkel.
(3) Az Önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport (testi kultúra, testi
nevelés) kiemelkedő jelentőségét.

Az önkormányzat kiemelten támogatandó rendezvényei
5.§
(1) Az önkormányzat kiemelten támogatja az alábbi rendezvényeket:
a) Március 15-i ünnepség
b) Községi majális
c) Hősök napi megemlékezés
d) Augusztus 20-i ünnepség
e) Falunap
f) Október 23-i megemlékezés
g) Mikulás nap
h) Szent Jakab nap
(2) A kiemelt rendezvények megtartása elsőbbséget élvez a többi rendezvénnyel
szemben.
(3) Ezekről az eseményekről a Lébényi Kábeltelevízió felvételt készít és műsorra tűzi.

3

III. rész
Az Önkormányzat közművelődési feladata ellátásának szervezeti keretei,
struktúrája
Közösségi színtér biztosítása
6.§
(1) Az Önkormányzat a helyi lakosság közművelődési tevékenységének, valamint a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében, elsődleges közösségi színtérként az
alábbi létesítményeket tartja fenn:
- Közösségi Ház, címe 9155 Lébény, Akácfa utca
- Művelődési Klub, címe 9155 Lébény, Fő út 70.
(2) Az Önkormányzat meghatározza a Közösségi Ház és a Művelődési Klub Használati
Szabályzatát.
(3) Az önkormányzat biztosítja, hogy a településen élő lakosság önszerveződő közösségei
megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a fenti létesítményeket és azok
szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre
álljanak. Az igénybevétel részletes szabályait a Közösségi Ház és a Művelődési Klub
Használati Szabályzata rögzíti.
(4) Lébény Nagyközség polgármestere engedélyezheti a Közösségi Ház más célra történő
átmeneti igénybevételét.
(5) A település másodlagos közösségi színterei a Lébényi Általános Iskola Óvoda Alapfokú
Művészetoktatási és Német Nemzetiségi Nyelvet Oktató Intézmény épületei, helyiségei, a
Templom-tér, valamint a Sportpálya.
7. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására közművelődési szakemberként
egy fő művelődésszervezőt foglalkoztat.
(2) A művelődésszervező tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek.
8.§
(1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatait részben az Oktatási és
Kulturális Bizottság útján látja el.
(2) Az Oktatási és Kulturális Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatát és hatáskörét
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
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(3) A Civil Szervezetek Bizottsága közreműködik a Képviselő-testület közművelődéssel
kapcsolatos feladatainak ellátásában. Feladatát és hatáskörét az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.

IV. rész
A nyilvános könyvtári ellátás
Általános szabályok
9.§
(1) A települési önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása érdekében általános
gyűjtőkörű közművelődési könyvtárat tart fenn.
A nyilvános könyvtár alapkövetelményei
10. §
- Mindenki által használható és megközelíthető,
- könyvtári szakembert alkalmaz,
- rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel,
- rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban nyitva tart,
- helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
- statisztikai adatot szolgáltat.
A könyvtár alapfeladata
11.§
(1) A nyilvános könyvtár alapfeladata a település közművelődési könyvtáraként a lakosság
általános tájékozódásához, művelődéséhez, a tanulásához, a szakmai munkájához, az igényes
szórakozásához szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.
(2) A könyvtár alaptevékenysége:
a) Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi,
feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
b) Tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásairól.
c) Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak elérését.
d) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.
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(3) A könyvtár általános gyűjtőkörű. Gyűjteményét vásárlás formájában gyarapítja, igénybe
veszi a kedvezményes könyvvásárlási lehetőségeket.
(4) Állományáról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezet. Állományellenőrzést és
törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végez.
(5) A könyvtári feladatok ellátására az önkormányzat egy fő főállású könyvtárost foglalkoztat.
A könyvtáros a könyvtár tevékenységéről kétévente beszámol a képviselő-testületnek.
Az önkormányzat könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos feladatai
12.§
(1) Az önkormányzat biztosítja
a) a közművelődési könyvtári tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
b) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát.
Használati Szabályzat
13.§
(1) A könyvtár használatára vonatkozó részletes szabályokat, a könyvtárhasználat feltételeit, a
könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit a Könyvtár Használati Szabályzata tartalmazza.

V. rész
Rendezvényterv
14.§
(1) A tárgyévre vonatkozó közművelődési programokat, önkormányzati rendezvényeket,
egyházi ünnepeket és a helyben működő civil szervetek programjait, valamint azok tervezett
helyszínét és időpontját az önkormányzat éves rendezvényterve tartalmazza.
(2) A rendezvényterv összeállítása során az önkormányzat együttműködik a település civil
szervezeteivel A tervet az előzetes igények és egyeztetések alapján a művelődésszervező
állítja össze, az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint a Civil Szervezetek Bizottsága
előzetesen véleményezi.
(3) Az éves rendezvényterv elfogadásáról a képviselő-testület minden év januári ülésén dönt.
(4) A rendezvénytervet a művelődésszervező a település honlapján és a település ingyenes
kéthavonta megjelenő lapjában naprakészen hozzáférhetővé teszi.
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VI. rész
Lébény újság
15.§
(1) A Lébény újság az Önkormányzat kéthavonta megjelenő ingyenes, információs lapja.
(2) Az információs lap képes illetve szöveges beszámolót tartalmaz a község kulturális
programjairól, rendezvényeiről, a település életét érintő kérdésekről, illetve lehetőséget
biztosít a község civil szervezeti munkájának bemutatására.

VII.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
16.§
(1) Az Önkormányzat a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények és levéltárak, a
nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődést szolgáló feladatok ellátásához a költségvetési
törvény szerinti normatív hozzájárulásban részesül.
(2) A közművelődési tevékenység személyi és dologi költségeit az éves költségvetésben a
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai között kell előirányozni.

VIII.
Záró rendelkezések
17.§
Ez a rendelet 2010. április 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Lébény Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 12/2002.(IX.27.) számú rendelete hatályát
veszti.
Kovács Gábor
polgármester

dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2010. március 25.
dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
jegyző
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