
 
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2009. (III. 16.) rendelete 
a helyi közművelődésről 

 
 

 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
közművelődési feladatok ellátása érdekében a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 77. §-ában kapott  felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

 
 

Általános rendelkezések 
 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy Mezőfalva Nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt 
tartva meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 
formáit, módját és mértékét. 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat elismeri, hogy Mezőfalva Nagyközség minden polgárának 
joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, 
személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek 
birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.  
 
(2) Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának 
tekinti.  
 

3. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed Mezőfalva Nagyközség közigazgatási területén az 
önkormányzat közösségi színtereire, a közművelődési tevékenységben 
résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, a 
közművelődésben alkalmazottakra és a szolgáltatásokat igénybe vevő 
magánszemélyekre. 
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Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4. § 
 
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata a helyi  közművelődési tevékenységek 
támogatása során az alábbiakat feladatának tekinti: 
 
a.) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, az 
életminőséget és az életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése 
érdekében: 

 tanfolyamok, képzési lehetőségek megszervezése, ilyen irányú 
megkeresések esetén helyiség biztosítása, 

 mentális kultúrát fejlesztő programok és alkalmak szervezése, 
 aktuális kérdésekről vitafórum rendezése, 
 munkanélküliek, vagy megváltozott munkaképességűek számára  

          átképzésekhez, illetve munkalehetőségekhez kapcsolódó információk  
          közvetítése. 
 
b.) A település szellemi értékeinek feltárása, hagyományainak ápolása és 
mindezek megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és 
gazdagítása területén: 
 

 Mezőfalva honlapjának fenntartása és folyamatos fejlesztése, 
 az Én falum Mezőfalva című önkormányzati lap megjelentetése, 
 Tájház fenntartása és működtetése, 
 a lakosság széles körének érdeklődésére igényt tartó programok és 

rendezvények szervezése.  
 
c.) a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, befogadás, elfogadás elősegítése, az ünnepek 
kultúrájának  gondozása érdekében:  

 színházi előadások, hangversenyek, kiállítások, irodalmi estek szervezése, 
 hagyományőrző közösségek működtetése, tevékenységük segítése, 

találkozók szervezése, 
 a nemzeti ünnepekről történő színvonalas megemlékezések, 
 a hagyományos közösségi rendezvények, szórakozási alkalmak, bálok 

megszervezése, 
 József nádor hét megünneplése, 
 Mezőfalvi Vigasságok évenkénti  háromnapos rendezvénysorozatának  

megtartása. 
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 3 

 
 
d.) az ismeretszerző, amatőr alkotó és művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása tekintetében: 

 a különböző klubok, csoportok részére helyiség biztosítása, programjaik 
megszervezésének segítése, 

 kiállítások, előadások szervezése a helyi amatőr alkotók munkáiból, 
lehetőség biztosítása a bemutatkozásra. 

 
e.) a helyi közösségi élet kapcsolatrendszerének összefogása, 
érdekérvényesítés  segítése területén:  

 a településen működő civil szervezetek összefogása, együttműködésük 
segítése, pályázati rendszerben történő anyagi támogatása, 

 különböző rétegek és korosztályok szórakozási lehetőségeinek 
megteremtése, 

 ifjúsággal való fokozottabb törődés, közösségi életük segítése, 
 civil közösségek pályázati lehetőségeinek figyelemmel kísérése és erről 

történő tájékoztatása, igény szerint segítségnyújtás, 
 
f.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása 
területén:  

 a település közösségi színterének esztétikus környezet és megfelelő 
infrastruktúra biztosítása, 

 a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakemberek alkalmazása. 
 
g.) egyéb közművelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben: 

 folyamatos tájékoztatás a település  és a régió kulturális rendezvényeinek, 
programjairól, 

 lakossági hirdetésekhez közösségi színtér biztosítása, 
 információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási 

intézményei, vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről, 
 internet-szolgáltatás igénybevételének lehetősége a könyvtárban, 

 
 
 

A közművelődési tevékenység ellátási formája 
 
5. § 

 
(1) Az önkormányzat a 4. §-ban foglalt feladatait az általa fenntartott és 
működtetett közösségi színtér biztosításával  valósítja meg.  
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 4 

 
(2) A közösségi színtér feladatainak, tevékenységének helyei: 
       
      a.) Művelődési Ház 
      b.) Klubövezet 
      c.) Tájház 

 
6. § 

 
(1) A közösségi színtér nem önálló szerv, ellátandó feladatait a Polgármesteri 
Hivatalhoz rendelt szakfeladat keretében teljesíti, költségvetését az 
önkormányzat költségvetése tartalmazza „művelődési központok, házak 
tevékenysége” szakfeladaton. 
 

7. § 
 
(1) A közösségi színtér feladatainak  megoldására az önkormányzat főállású 
művelődésszervező, és főállású takarító közalkalmazottat foglalkoztat, akik 
felett a kinevezési és  munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.    
 
(2) A művelődésszervező főbb feladatai:  

- rendeltetésszerű tevékenység biztosítása, 
- művelődéspolitikai célok megvalósítása,  
- közösségi színtér képviselete a különböző fórumokon, 
- munkájáról történő beszámoló a Képviselő-testület felé minden év 

március hónapban, 
- kapcsolattartás a Polgármesteri Hivatallal, önkormányzati 

intézményekkel, társintézményekkel, 
- közreműködés  a költségvetés tervezési folyamatában,  
- közösségi színtérhez tartozó kiscsoportok tiszteletdíjas vezetőinek 

megbízása, 
- gondoskodás a szakmai tevékenység feltételeiről, zavartalan 

működéséről. 
       

(3) A művelődésszervező felelőssége:   
      - a jóváhagyott  költségvetési kereteken belül a szakmai feladatok             
        ellátásáért, 
      - a vagyonkezelésért és a társadalmi tulajdonért, 
      - az egészségügyi, munkavédelmi és  tűzrendészeti előírások  
        megtartásáért. 
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8. § 

 
(1) A művelődési ház keretein belül működő amatőr művészeti csoportok és 
rendszeres művelődési közösségek, klubok vezetését megbízási vagy 
vállalkozási szerződés keretében szakoktatók, művészeti vezetők látják el.  
Megbízási szerződés megkötésére a polgármester jogosult.   
 
(2) A klubvezetők feladatukat munkaterv szerint végzik, a klub tevékenységéről 
munkanaplót vezetnek, irányítják a klub életét és képviselik a klub tagságát. 
 
(3) Művészeti csoportok vezetői tevékenységüket munkaterv alapján végzik, és 
az együttes működéséről munkanaplót vezetnek. A fellépésekre szóló 
meghívásokat a művelődésszervezővel egyeztetve vállalnak, a szerepléseket 
szakmailag előkészítik és irányítják.  
 
(4)A klubok és csoportok vezetői a foglalkozások ideje alatt ügyelnek az 
intézmény berendezéseinek megóvására, és a rend és fegyelem fenntartására is.   
 
 

9. § 
 
 
(1) A közösségi színtér éves munkaterv szerint végzi a tevékenységét. A 
munkatervet a művelődésszervező készíti el Mezőfalva Nagyközség 
Önkormányzata Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága javaslatainak 
figyelembevételével, melyet minden év január 31. napjáig  meg kell küldeni a 
Képviselő-testületnek.  
 
(2) A közösségi színtér az éves közművelődési feladatokról, tevékenységről és  
jövőbeni elképzelésekről a képviselő-testület éves  munkatervében 
meghatározott időpontban írásos előterjesztés formájában  beszámol, melyet az 
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előzetesen véleményez.  

 
(3) A közösségi színtér a feladatát a társadalmi, politikai célkitűzések 
szellemében és a közművelődésért felelős más szervekkel együttműködve 
köteles ellátni. Együtt kell működnie az egyéb önkormányzati intézményekkel 
(iskola, óvoda, stb.), társadalmi szervezetekkel és egyesületekkel. 
 
(4) A tervszerű együttműködés érdekében külön megállapodás köthető. Ez 
szabályozza az együttműködés legfontosabb elvi és gyakorlati célkitűzéseit. 
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10. § 
 
A közösségi színtér használati szabályzatát  e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.  

 
 

A közművelődés finanszírozása 
 

11. § 
 
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében a 
közösségi színtér működését teljes mértékben támogatja, a fenntartásához 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja. 
 
(2) Az önkormányzat a 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.  
 
(3) 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. 
 

 
12. § 

 
(1) Az önkormányzat elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a 
településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek 
az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, 
a település fejlesztése és szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a 
lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, illetve szabadidejének 
hasznos eltöltése érdekében. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-
testület a település anyagi lehetőségeitől függően évente,  az éves 
költségvetéséről szóló rendeletében keretet állapít meg az önszerveződő 
közösségek, civil szervezetek anyagi támogatásának céljára. 
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 A támogatás pályázati úton kerül felosztásra. A pályázati felhívást a ٭(3)
Képviselő-testület - költségvetési rendeletének meghozatalát követően, annak 
függvényében – minden év március 1. napjáig közzéteszi. A pályázatnak 
tartalmaznia kell: 

 A pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének nevét. 
 A pályázott összeg felhasználásának tervét. 
 Tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló egyéb forrásokról, 

pályázati lehetőségekről. 
 Beszámolót az előző évben kapott támogatás felhasználásáról és a 

szervezet működéséről, tevékenységéről.  
 
 A pályázatokról a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követően a ٭(4)
soron következő testületi ülésén az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 
javaslatát figyelembe véve dönt. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

13. § 
 

(1) E rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. április 15.  napján 
lép hatályba. 
 
(2) E rendelet 12. § (3) és (4) bekezdései 2010. január 1. napján lépnek hatályba. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti  Mezőfalva 
Nagyközség Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenységről szóló 
1/2003. (I.29.) Ök.sz. Képviselő-testületi rendelete. 
 
Mezőfalva, 2009. március 03. 
 
 
 
Márok Csaba                       Dr. Woth László 
polgármester                         jegyző 
 
  
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2009. március 16. 
               Dr. Woth László  
                                   jegyző  
---------------------------------------- 
 .Hatályba lépése: 2010. január 1 ٭
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                    1. számú melléklet a helyi közművelődésről szóló rendelethez 
 

Mezőfalva Nagyközség Közösségi Színterének 
 

Használati Szabályzata  
 

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről 
szóló 3/2009.(III.16.) számú rendeletének mellékleteként a nagyközség közművelődési 
közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:  
 
A  muzeális intézményekről,   a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló  
1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog 
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A nagyközség  
közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati 
szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja. 
 
Közösségi színtér fenntartója: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- 
                                                    testülete  2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. 
 
Közösségi színtér székhelye: Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár   
Címe: 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13. 
Levelezési cím: 2422 Mezőfalva, József nádor u. 13. 
Telefon:  25/506-985 
Telefax:  25/506-985 
Elektronikus levélcím: mezok@vipmail.hu 
 
Tevékenység helyei: Mezőfalva, Kinizsi u. 38. sz. alatti Művelődési Ház 
                                   Mezőfalva, Vörösmarty u. 35. sz. alatti Klubövezet 
   Mezőfalva, Kossuth u. 30. Tájház  
 
1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása 
 
1. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől (tartós távolléte esetén 
helyettesétől) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A 
művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével 
biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati 
igényekről – a polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a 
művelődésszervező dönt. 
 
2. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15., 
Húsvétvasárnap és hétfőn, május 1., Pünkösdvasárnap és –hétfőn, augusztus 20., október 23., 
november 1. és december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és 
intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit. 
 
3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett  polgármesterjelöltek, 
képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba 
vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér 
helyiségeit kampányrendezvény tartása céljából az 1. pontban foglaltak szerint. 
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4. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként  e szabályzat 1. sz. függelékében 
meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek 
igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a művelődésszervező kezdeményezésére a 
polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybe vételének lehetőségéről. 
 
 
2. Közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata   
 
1. Bérleti díjmentes  tevékenységek és szolgáltatások: 
   
  a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak a  
        szervezésében  megvalósuló rendezvények, 
    b) e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,  
    c) l. sz. függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása, 
    d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén, 
    e) Cigány Kisebbségi Önkormányzat működéséhez biztosított irodahelyiség használata, 
    f) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.  
      
2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 
   
   a)  kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás,            
          termékbemutató igénybevételére, 
     b) nem mezőfalvi székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek, 
     c) az 1. sz. függelékben nem szereplő szervezetek rendezvényei, 
     d) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek részére az általuk  
         szervezett magáncélú rendezvények megtartására,  
     e) a nem önkormányzat (kisebbségi önkormányzat) és intézményei által, valamint az 1. sz.  
         függelékben szereplő szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvények, 
      f) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből  
          közvetlen kiadással jár.    
 
3. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok  
 
1. A művelődési ház és klubövezet helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések 
megkötésére a művelődésszervező jogosult. A bérleti szerződésekről, valamint a 
helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert tájékoztatni kell.  
 
2. A bérleti szerződés tartalma: 

 megállapodó felek adatai, 
 a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése, 
 a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény időpontja és pontos időtartama, 
 szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszámadat, vagy más módon), 
 használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése (szerződés aláírásakor egy 

összegben), 
 a használat időtartamának (kezdés és terület visszaadás) pontos meghatározása, 
 kapcsolattartó személy megjelölése, 
 megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása.   
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4. A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 2. sz. függelék 
tartalmazza. 
 
 
A használati szabályzat hatályba lépése: 2009. április 15. 
 
 
Mezőfalva, 2009. március 03. 
 
 
 
 
        Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 
                    Márok Csaba polgármester 
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1. sz. függelék 

 
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek 

 
 

 Mezőfalvi Polgárőrség 
 Mezőfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 
 Mezőfalvi Lovasegylet 
 Mezőfolt 
 Mezőfalvi Néptánc Csoport 
 Mezőfalváért Egyesület 
 Nagyközségi Nyugdíjas Klub 
 Sárga Rózsa Nyugdíjas klub 
 Mezőfalvi Női Kar 
 Játszóház 
 Birkózó Szakosztály 
 Asztalitenisz/Pókerklub 
 Mezőfalvi Gazdakör 
 Mezőfalvi Sportegyesület 
 Damil Horgászegyesület 
 Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány 
 Ifjú Mezőfalviak Egylete 
 Mezőfalvi Gazdák Vadász Egyesülete 

 
 
Mezőfalva, 2009. március 03. 
 
 
 
 
       Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 

                  Márok Csaba polgármester 
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2. számú függelék 
 
 

Közösségi színtér alkalmazott díjai 
 

 
1. Művelődési ház terembérleti díja:   

 6.000,- Ft/nap 
 2.000,- Ft/óra     

 
 
2. Tájházi belépő: díjtalan 
 
 
 
Mezőfalva, 2009. március 03. 
 
 
 
        Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 
                      Márok Csaba polgármester 
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