
RÉVFÜLÖP  NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  muzeális  intézményekről,  a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban
biztosított  felhatalmazás  alapján,  a Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.  §  A  rendelet  célja,  hogy  Révfülöp  Nagyközség  polgárainak  érdekeire  figyelemmel
meghatározza  az  önkormányzat  közművelődési  feladatait,  azok ellátási  formáit,  módját  és
mértékét.

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

3.  §  Révfülöp  Nagyközség  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 feladatának tekinti. 

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, megvalósításának formái

4. § (1) Az Önkormányzatnak kötelező feladata a közművelődési tevékenységek támogatása. 
(2) Az önkormányzat közművelődési tevékenységének formái különösen:
a)  az  öntevékeny,  önképző,  szakképző  tanfolyamok,  életminőséget  és  életesélyt  javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
b)  a  település  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékeinek,  hagyományainak  feltárása,
megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c)  az  egyetemes,  a  nemzeti,  a  nemzetiségi  és  más  kisebbségi  kultúra  értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. 
e)a  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének,  érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény
közművelődési tevékenységének támogatása.
(3)  Az  Önkormányzat  közművelődési  feladatait  az  1.  sz.  mellékletben  meghatározott
formában, módon és mértékben látja el.

3. Az önkormányzat éves közművelődési feladatainak meghatározása



5.  §  (1)  Az  önkormányzat  meghatározza  éves  közművelődési  feladatait,  melyre  éves
munkatervet  fogad  el  a  tárgyévet  megelőzően,  de  legkésőbb  a  tárgyévre  vonatkozó
költségvetés elfogadásáig.  
(2) A munkaterv az előző év értékelését és a tárgyév rendezvénytervezetét tartalmazza.
(3) A rendezvény tervezet elkészítésénél a következőkre kell figyelemmel lenni:
a) településen az őszi, téli, tavaszi időszakban a programok összeállításánál leginkább a helyi-
és környező települések lakóinak igényeit kell kielégíteni,
b)  nyári  időszakban  a  fentebb  említettek  mellett  jelentős  hangsúlyt  kell  fektetni  az
idelátogatókra, az itt nyaralókra,
c)  olyan  programoknak  kell  megvalósulnia  az  Önkormányzat  szervezésében,  amelyek
kulturálisan  építő  jellegűek,  erősítik  az  emberek  igényét  a  tömegtermeléssel  előállított,
szabványosított  kulturális  „termékkel”  szemben  a  művészi  tudást,  értéket  egyéni  módon
bemutató „produktumok” iránt.

6 .§ Az önkormányzat és a közművelődési feladatot ellátók a közművelődési lehetőségekről
folyamatosan tájékoztatják a település polgárait:
a)  a település honlapján 
b)  a település hirdetőtábláin
c)   a helyi Tourinform irodában 
d)  turisztikai portálokon a Tourinform iroda közreműködésével
e)   a helyi képújságban
f)   a Könyvtárban
g)   plakátokon, szórólapokon, meghívókon. 

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

7.§ (1)  Az önkormányzat  a  jelen rendelet  4.  §-ban hivatkozott,  1.  mellékletben   felsorolt
közművelődési  feladatok  folyamatos  megvalósítása  érdekében  közösségi  színteréül  a
következő közművelődési helyszíneket működteti:
 
a)   Integrált Közösségi Szolgáltató Tér,       Révfülöp, Káli út 17.
b)   Nyilvános Könyvtár             Révfülöp, Káli út 17.
c)   Tóparti Galéria   Révfülöp, Halász u. 6.
d)   Honismereti Gyűjtemény Révfülöp, Halász u. 6.
e)   Általános Iskola ebédlője Révfülöp, Iskola u. 5.
f)    Községháza Ottawa Ignác terme Révfülöp, Villa Filip tér 8.
g)   Községháza Szontágh Tamás terme Révfülöp, Villa Filip tér 8.
h)   Községháza Czigány Károly terme Révfülöp, Villa Filip tér 8.
i)    Szabadtéri Színpad Révfülöp, Halász u.
j)    Pincekiállítás Révfülöp, Villa Filip tér 4.

(2) A közművelődési színterek nem intézményként működnek, gazdálkodási feladataikat az
önkormányzat hivatala látja el.
(3)  Az  Önkormányzat  a  közművelődési  színterek  működéséhez  szükséges  személyi
feltételeket  a  jogszabályban  meghatározott  minimum  szinten  biztosítja,  a  foglalkoztatott
létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.

8. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) az Evangélikus Oktatási Központtal



b) a KLIKK-kel – Révfülöp Általános Iskola
c) a településen működő kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel
d) a településen kulturális tevékenységet folytató non formális szervezetekkel

(2)  Az  önkormányzat  a  feladatellátásba  bevont,  nem  önkormányzati  fenntartású
intézményekkel,  szervezetekkel  a  rendeletben   meghatározott  közművelődési  feladatok
megvalósítására „közművelődési megállapodást”, vagy együttműködési megállapodást köthet.
(3)  Közművelődési  feladat  ellátására  csak  olyan  szervezettel  köthető  szerződés,  amely  a
korábbi önkormányzati támogatásával hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel
valamennyi vonatkozó jogszabályban foglaltaknak.

5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, 
teljesítésről beszámolási kötelezettség 

9.§ (1) A közművelődési feladatok finanszírozásának forrása
a)  az  önkormányzat  éves  költségvetési  előirányzataiban  foglaltak,  beleértve  az  állami
támogatást is,
b) az államháztartáson belülről, vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások és a működésből
adódó szolgáltatási bevételek
(2)  A  közművelődési  feladat  ellátásának  pénzügyi  fedezetét  az  önkormányzat  az  éves
költségvetésének  összeállítása  során,  a  véleményezett  munkaterv  figyelembe  vételével
biztosítja.
(3)  A  díjköteles  közművelődési  szolgáltatások  köréről  és  a  díjak  mértékéről  tárgyévet
megelőzően, de legkésőbb a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni.

10.  § A közművelődési  feladatok teljesítéséről  a  tárgyévet  követően a Képviselő-testületet
beszámoló formájában tájékoztatni szükséges.

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)  Hatályát  veszti  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  helyi
közművelődésről szóló 3/2000.(III.20.) önkormányzati rendelete.

  Kondor Géza Dr. Szabó Tímea
  polgármester         jegyző

Kihirdetve: 2015. december 17.   
Dr. Szabó Tímea
       jegyző



1. melléklet
a 16/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelethez

A közösségi színterek az Önkormányzat közművelődési feladatait az alábbi formában,
módon és mértékben látják el

1.  Az öntevékeny,  önképző,  szakképző tanfolyamok,  életminőséget  és  életesélyt  javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek.

1.1.Az  Önkormányzat  a  helyi  lakosság  élet  és  munkaképességének  növelése
érdekében, 
1.1.1. igény esetén tanfolyamokat szervez, 
1.1.2. igény esetén fórumokat szervez. 
1.2. Különböző témájú ismeretterjesztő (sport, kultúra, tudomány stb.) előadásokat
szervez pl. a Téli Esték rendezvénysorozat keretében.

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

2.1. A helyi tudás, lokálpatriotizmus érdekében az információk cseréje - 
együttműködve a településen működő civil szervezetekkel, Könyvtárral - , a 
helyi érdekeket védő, gazdagító összefogások segítése, helytörténeti, 
honismereti, településtörténeti kiállítások működtetése.. (Honismereti 
Gyűjtemény, Pincemúzeum.). 

2.2.  A  közösségi  emlékezet  gazdagításához  a  kulturális  eseményekről
dokumentumok készítése, gyűjtése, őrzése. (Pl. rendezvényfotók közzététele a
a település honlapján.).

      2.3. A helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei részére
lehetőséget  biztosít  a  bemutatkozásra,  együttműködve  velük  előadásokat
szervez. 

2.4. A helyi közösségi együttműködés erősítése érdekében szervez rendezvényeket.
     (Pl. Borverseny, Szabadtéri Sütés- főzés Világnapja, Nyugdíjasok Karácsonya)
2.5. Támogatja,  segíti  az öntevékeny csoportok működését (pl.  helyet  biztosít  a

Nyugdíjas Klub hagyományos rendezvényeinek pl.: Nőnap, Ivó-nap, Farsang
stb…), igény szerint segíti azok lebonyolítását. 

2.6.  A  településért  kiemelkedően  sokat  tevékenykedő  személyek  munkájának
elismerésére  lehetőséget  biztosít  Villa  Filip  Érdemrend  és  Díszpolgári  cím
adományozására. 

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

3.1. Hangversenyek, művészeti bemutatók, kiállítások kínálata, szervezése. A nyár
folyamán a Tóparti Galériában a Tóparti Művészeti Hetek keretében van lehetőség
képzőművészeti  kiállítások  szervezésére,  ennek  nyitókiállításaként  az
Önkormányzat  lehetőséget  biztosít  az  Alapfokú  Művészeti  Iskola  diákjainak  a
bemutatkozásra.  Fontos  feladat  az  igényes  alkotóművészet  helyben  történő
bemutatása. 
3.2.  Igény  és  lehetőség  szerint  közreműködik  helyi  hagyományőrző  közösség
működtetésében, segítésében. 



3.3. A Nemzeti Ünnepekre ünnepi megemlékezéseket szervez, lehetőség szerint az
Általános Iskola tanulóit is bevonva. (Március 15, Augusztus 20, Október 23. )

                   3.4. A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez
kulturált  lehetőségek  megteremtése.  (Pl.:  Villa  Filip  Napok,  Zenei  Napok,
szabadtéri koncertek, klubélet).
3.5. A magyar kulturális kincs mind szélesebb bemutatása az ideérkező külföldiek
számára.  (Pl.:  Tóparti  Galéria kiállításai,  rendezvények a Szabadtéri  Színpadon,
Honismereti Gyűjtemény, Pincekiállítás.)

      4.  Az  ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek  tevékenységének
támogatása. 

4.1.Amatőr művészeti csoportok, körök tevékenységének támogatása. 
                   (Pl.: Igény és lehetőség szerint hely biztosítása a Nyugdíjas Klub kórusának, a

Foltvarró kör összejöveteleinek, tevékenységük szakmai segítése.) 
4.2.  Kézműves  tevékenységek  szervezése.  (Pl.  Karácsonyi  kézműves  játszóház,
Húsvéti kézműves játszóház.) 
4.3. Civil szervezetek, egyesületek, csoportok pályázatokon való részvételének 
segítése, támogatása. 
4.4. A Nyilvános Könyvtár szolgáltatásaival (pl. térítésmentes internethasználat, 
folyóiratok biztosítása stb.) segíti az ismeretszerzést. 

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

5.1. Segíti a településen működő civil szervezetek munkáját, lehetőségei szerint helyet 
biztosít összejöveteleiknek, rendezvényeiknek a közösségi színtereken. 
5.2. A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdekeket védő és gazdagító 
összefogásokat.
5.3.  Támogatja,  szervezi  civil  közösségek,  baráti  települések  találkozóit.  (Pl.:Aranyhíd
Barátság találkozó Révfülöp – Balatonboglár és a két település Nyugdíjas Klubjai között.)

6. A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
6.1.Művelődési alkalmak kiépítése a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú
nemű, világnézetű közösségei között. (Az előző pontokban felsoroltak szerint.) 
6.2.  Együttműködés  a  környező  települések  kulturális  intézményeivel,
testvérvárosi kapcsolatok kiépítésének támogatása. 

7. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
7.1.  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 művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
8.1.  A  Nyilvános  Könyvtárban  könyvek,  folyóiratok,  zenei   anyagok,  valamint
térítésmentes internethasználat biztosítása.  Információk gyűjtése – a Tourinform Irodával
együttműködve  -  és  közismertté  tétele  a  település  oktatási,  közgyűjteményi,  egyházi
intézményei, civil szervezetei által kínált művelődési lehetőségekről. A település amatőr
művészeti  csoportjainak  támogatása,  igény és  lehetőség  szerint  azok  tevékenységének
bemutatása. 



8.2. Kapcsolattartás  a  “Révfülöpi  Képek”  helyi  közéleti  lap  és  a  helyi  kábeltelevízió
szerkesztőségével, munkájuk segítése. 

      9.  A települési  könyvtár,  valamint  a  település  közigazgatási  területén  lévő muzeális
intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.
                  9.1. A település Nyilvános Könyvtárat működtet. 
                  9.2 Biztosítja a Honismereti Gyűjtemény, valamint a Pincekiállítás működését. 


