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A Budapest-Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) a " 
Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló, 1997. évi CXL törvény " (továbbiakban: Törvény) 77. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján, a kerületfejlesztési koncepcióval és a kerület hároméves 
várospolitikai koncepciójával összhangban az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet célja: 
 

1.§ 
 

(1) Az önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális          
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és               
sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó 
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit. 

 
(2) További célja, hogy meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési 
intézményekre és az ÁMK közművelődés-könyvtár intézményegységére, amelyek 
felsorolását e rendelet 8. §-a, feladataikat pedig a módosított 1. sz melléklet tartalmazza. 

 
(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazokra a közművelődési intézményekre,  

társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre, 
amelyekkel illetve akikkel az Önkormányzat Képviselő-testülete a kerület 
közművelődését gazdagító tevékenységek, szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására 
közművelődési megállapodást köt. 
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A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 
 
 

3. § 
 

 (1) A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy 
a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények 
szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat, 
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítése, 
művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat közművelődési 
intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon. 

 
(2) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott közművelődési intézmények tevékenységével látja el. 
 
(3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy 

politikai irányzat mellett sem lehetnek elkötelezettek. 
 
(4) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben 

meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati 
fenntartású intézmények vagy civil szervezetek illetve magánszemélyek végeznek, 
amennyiben e tevékenységek megvalósítására nem elegendő saját közművelődési 
intézményeinek kapacitása. 

 
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a 

civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is 
végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 
(6) Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a kerület polgárai a közművelődési 

lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak. 
 
 

 
 

Az önkormányzat által vállat közművelődési feladatok 
 

 
4. § 

 
 
(1) Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja, hogy biztosítsa a művelődés embert formáló 

szerepéhez méltó esztétikus környezetet és infrastruktúrát. 
 
(2) Feladatának tekinti, hogy - a kerületben kialakult művelődési hagyományokra, a kerület 

fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok 
tevékenységére alapozva - a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse: 
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a) a kerület szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil 
társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a kerületi lakosok 
életesélyeinek, életminőségének javítását, 
 
b) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 
kiemelkedő közösségeinek és személyiségeinek értékteremtő tevékenységét, 
 
c) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő-piaci képzések, a felnőttoktatás egyes 
formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, 
 
d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását, 
 
e) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét, 
 
f) az időskorúak közösségi életének és közművelődési lehetőségeinek gazdagítását 
 
g) a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
 
h) a környezeti és városesztétikai kultúra javítását, fejlesztését, 
 
i) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 
gyakorlását, gyarapítását, a közöttük lévő kapcsolatok kiépítését és fenntartását, valamint 
a különböző ünnepek méltó megtartásának nemzeti és közösségi tudatot erősítő formáit, 
 
j) az ismeretszerző, az amatőr alkotó-művelődő közösségek támogatását és a kiemelkedő 
értéket felmutató művészeti és szellemi alkotóműhelyek tevékenységének támogatását, 
 
k) a helyi közösségek szerveződését és fejlődését, 
 
l) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését, 
 
m) a helyi művelődésszociológiai kutatásokat, a humán és közhasznú információs 
szolgáltatásokat 
 

 
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatait középtávú várospolitikai koncepció és éves 

feladatterv alapján végzi. Ezek tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a 
lakossággal egyeztetve határozza meg. 
 

(4) A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy a közművelődési 
programokat térítésmentesen ismertessék az önkormányzati tulajdonú, illetve az általa 
támogatott médiumok. 
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Az önkormányzat közművelődési ellátásának szervezeti keretei 

 
 

5. § 
 

Az önkormányzat a Törvény 78. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában 
felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményeket működtet és 
közművelődési közfeladatokat ellátó közalapítványt támogat. 
 
 
 

6. § 
 
 Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában a saját intézményein kívül 

együttműködik:  
a) a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézményekkel, 
b)  a kerületi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 
c) a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal, 
vállalkozókkal 
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,  
e) az egyházakkal. 

 
 

7. §  
 
 
Az Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények által el nem látott feladatok 
teljesítése érdekében az önkormányzat a 6. §. a)-e) pontjában szereplő intézményekkel és 
szervezetekkel közművelődési megállapodást köthet. A közművelődési megállapodást a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal kell megkötni és nyilvánosságra kell hozni. 
 
 
 

8. § 
 
 
Az önkormányzat a kerületi hagyományokat is figyelembe véve az alábbi közművelődési 
intézményeket működteti: 
 

a) Nagy Imre Általános Művelődési Központ - Közművelődés-könyvtár intézményegység 
b) Csepel Galéria Művészetek Háza 
c) Csepeli Művelődési Központ 
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9. § 
 
 
(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az 

önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények elsősorban az alapító okiratukban 
rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá. 

 
 
 

 
A közművelődés finanszírozásának alapelvei 

 
 

10. §  
 

 
 
(1) Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények és az ÁMK 

Közművelődés-könyvtár intézményegysége  - a következő a), b), c)  pontokban rögzített - 
költségeinek fedezetét az állami és önkormányzati forrásokból az önkormányzat 
költségvetése biztosítja: 
a) az intézmények üzemeltetésének, az épületek és közösségi terek működőképessége 

megőrzésének, műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, 
 

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a  
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények fedezetét 
(alapilletmény és kötelező pótlékok, járulékok), 

c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit. 
 
(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a helyi önkormányzati 

költségvetési támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati 
pénzeszközök. További forrás a szolgáltatásokért fizetett díj, valamint a lakosság 
pénzügyi támogatása. 

 
(3) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az Önkormányzat Képviselő- 

testületének Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága által odaítélhető 
pályázatok, valamint a " Csepeliek Művelődéséért " Közalapítvány pályázatainak 
pénzalapja is. 

 
(4) A közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat szociális, egészségügyi és ifjúsági 

célokat szolgáló pénzalapjaiból, valamint az önkormányzat más közalapítványainak 
alapjaiból is lehet pénzeszközöket biztosítani. 

 
(5) A közművelődési intézmények és az ÁMK Közművelődés-könyvtár intézményegysége 

nem kötelezhetőek éves költségvetésésük 1/3-ánál magasabb bevételre. ( 1/3 
önkormányzati támogatás és 1/3 központi támogatás) 
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(6) Az önkormányzat biztosíthatja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998.(III.31.) MKM rendelet szerint 
benyújtandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt. 
A forrás minimális mértéke a képviselő-testület által jóváhagyott, előző évi kerületi 
önkormányzati költségvetés eredetileg előirányzott főösszegének 0,075 %-a. 
A pályázati alapösszeg odaítéléséről az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság előkészítése után a Képviselő-testület dönt. 
 

 
Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései 

 
11. § 

 
(1) A közművelődési intézményekben foglalkoztatottak létszámának meghatározásakor az 

intézményi adottságokat, valamint az alap- és kiegészítő feladatok ellátásához szükséges 
mértéket kell figyelembe venni. 

 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó intézményekben a 150/1992.(XI.20.)Korm., valamint a 

2/1993.(I.30.)MKM rendeletben meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek 
alkalmazhatók. 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Tóth Mihály sk.      dr. Szeles Gábor sk. 
  polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Kihirdetve: 2002. február 26. napján 
 
 
 
 
       Ábrahámné Turner Rita sk. 
       szervezési irodavezető 
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1. számú melléklet 
 

Az önkormányzati fenntartású, közművelődést szolgáló intézmények 
főbb feladatai 

 
 

 
A 37/1998 (XII. 15.) Kt. számú rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól 8. §-
ában nevezi meg a csepeli önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeket. 
 E melléklet ezen intézmények főbb feladatait határozza meg. 
 

 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ  Közművelődés-könyvtár 
intézményegység

 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ alap- és kiegészítő tevékenységeinek körét az 
intézmény alapító okirata rögzíti. Az intézményegység közművelődési tevékenységei 
alapvetően a következő elvek köré szerveződnek. 
 
 1. Az általános művelődési központ, mint intézményforma bizonyos szakmai 
kötelességeket ró az intézményegységre. Ily módon az ÁMK pedagógiai és művelődési 
programjának alapjául szolgáló nevelési tevékenységeknek a közművelődés-könyvtár nevelési 
egység programjában is prioritása van, jóllehet ez értelemszerűen nem fedi le az 
intézményegység tevékenységszerkezete teljességét. Ennek megfelelően az intézményegység 
segíti a bölcsődei, óvodai, iskolai szakmai programok megvalósítását, valamint az iskolai 
tanulók szabadidős tevékenységeinek szervezését. 
 2. Az intézménnyel szemben megfogalmazódó másik elvárás, hogy a helyi társadalom 
elvárásainak megfelelő közművelődési tevékenységszerkezetet dolgozzon ki és működtessen. 
Ennek érdekében: 
 

• folyamatosan felmérve a lakosság igényeit, igyekszik a fizetőképes keresletnek 
megfelelő  kulturális szolgáltatásokat, képzéseket, programokat szervezni, 

• ösztönzi az amatőr művészeti csoportok létrejöttét, segíti tevékenységeiket, 
• támogatja az önszerveződő gyermek- és felnőtt közösségi csoportok kialakulását, baráti- 

és hobbi-körök létrehozását, 
• hagyományőrző, kultúra- és művészetközvetítő feladatokat lát el, valamint 

A 2. pontban megfogalmazottak keretében működteti az Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodát melynek feladata: 

  
 - A gyermekek és fiatalok nevelésében, a problémák feltárásában való közreműködés 

az európai normák szerint (gyermekjogok, diákjogok). 
 - A fiatalok információval való ellátása, az ezzel kapcsolatos szolgáltató tevékenység 

(egyének és a szolgáltatók összetalálkozásának segítése) 
 - Tanácsadás a mindennapi élethelyzetekben, a személyiségfejlesztésben 

(szenvedélybetegségek, egészségnevelés, pályaválasztás stb.) 
 - Önfejlesztő szaktanfolyamok, képzések, programok, klubok. 
 - A helyi élet megismerése, alakítása, kortárs kezdeményezések szervezése,  vagy 
a meglévők felkarolása (előadások, baráti körök, klubok). 
 
3. Az intézményi működés harmadik alapelve, hogy az intézményegységben dolgozók 
szakmai kompetenciáit éppúgy, mint az intézményegység tereit a civil társadalom fejlődését, 
önszerveződését segítő, a helyi nyilvánosság kialakulását ösztönző tevékenységekhez ajánlja 
fel. 
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4. Az ÁMK-ban a közművelődési egységgel összevont könyvtár is működik 50.000 kötetes 
állománnyal rendelkező, kettős funkciójú ( C típusú ) könyvtár, amely tehát iskolai és 
közművelődési könyvtárként egyaránt funkcionál, pedagógiai szakkönyvtári feladatokat is 
ellát. 
 
 
 
Csepel Galéria Művészetek Háza 
 
 

 
A Csepel Galéria Művészetek Háza feladatait az intézmény alapító okirata rögzíti. 
Az intézmény képzőművészeti kiállítások szervezését tekinti elsődleges feladatának. 
 
Az intézménynek, mint galériának a legfontosabb feladata, hogy egy közösségi térben, a 
látogatók komplex közművelődési program keretén belül, átfogó vizuális ismeretekhez 
jussanak.  
 
Lehetőségek szerint az alap- és kiegészítő tevékenységek körét a vezetőség a továbbiakban 
bővítheti, valamint kiegészítheti. 
 
Ennek lényege, hogy a vizuális kultúra terjesztése mellett a többi művészeti ág is szerepet 
kapjon a programokban, és ezek minél több érdeklődőt vonzzanak az intézménybe. 
 
Lehetséges tevékenységi köre: 

• Kortárs Galéria – havonta egy kiállítás 
• Állandó kortárs gyűjtemény kialakítása (folyamatos gyűjtés mellett) 
• Vizuális bázis kiépítése és működtetése 
• Katalógus-, plakátgyűjtemény és szakkönyvtár kialakítása és működtetése 
• Csepel Galéria Pódiuma – irodalmi programok 
• Galériai zenei esték 
  

 

Csepeli Művelődési Központ 
 
Az intézmény küldetése, hogy alkalmazkodva a kerületi és a kerületen belüli helyi 
sajátosságokhoz, biztosítsa az itt élők számára a művelődés, a tanulás, a szórakozás 
lehetőségét, előmozdítása a művészeti, a tudományos és a mindennapi élethez kapcsolódó 
ismeretek terjesztését, továbbá ösztönözze az egyéni és közösségi művelődést, segítse a 
kulturális alkotó tevékenységeket és a civil kezdeményezéseket. 
A Csepeli Művelődési Központ az alábbi intézmény egységeket foglalja magában: 
 

• Csepeli Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum 
• Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
• Királyerdei Művelődési Ház 
• Radnóti Miklós Művelődési Ház 
• Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház 

A Csepeli Művelődési Központ alap- és kiegészítő tevékenységeinek körét az intézmény 
alapító okirata rögzíti. 
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Az intézményi működés főbb feladatai: 
 

• értékeket közvetítő közművelődési tevékenység, hagyományőrzés, valamint kultúra- 
és művészetközvetítő feladatok ellátása; 

• esztétikus és praktikus közösségi terek, találkozó helyek, „agorák” biztosítása a 
lakosság számára; 

• kerületi és fővárosi szintű szórakoztató és ismeretterjesztő nagyrendezvények 
szervezése; 

• tanfolyamok, képzések szervezése; 
• a lakossági igények felmérése és közelítése a valós kulturális értékeket képviselő 

programokhoz; 
• amatőr önképző és művészeti csoportok, klubok működésének támogatása; 
• a kerületben működő óvodák, iskolák oktató-nevelő munkáját segítő programok, 

közművelődési szolgáltatások szervezése; 
• a csepeli civil szektor és a civil szervezetek munkájának támogatása, a működési 

körébe tartozó lakossági, társadalmi kezdeményezések segítése; 
• muzeális értékű helytörténeti anyagok gyűjtése, rendszerezése, állandó és időszakos 

helytörténeti kiállítások szervezése; 
• speciális adottságaiból fakadó, sport és gyermeküdültetési feladatok ellátása; 

a csepeli kortárs kulturális értékek feltárása és a lakossággal történő találkozásának 
elősegítése 
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2. számú melléklet 

 
 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 
 
 

 
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, illetve időpontjának, 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 rendezésének 

vállalása. 
 
14. Figyelemfelhívás arra, hogy a megállapodás csak a képviselő-testület jóváhagyásával lesz 

érvényes. 
 
15.   Dátum, hiteles aláírás. 
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Általános indoklás 

 
 
A " Kulturális javak  védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény " felhatalmazta a helyi 
önkormányzatokat arra, hogy a törvényben foglalt közművelődési célok meghatározására és a 
feladatok ellátására helyi rendeletet alkossanak. Ez a felhatalmazás egyben szabályozási 
kötelezettséget is jelent, mert a kerület polgárainak a művelődéshez való joga csak a helyi 
művelődési lehetőségek megfelelő biztosításával érvényesülhet. 
 
A rendelet megalkotásakor Budapest Főváros XXI. kerületében élők igényeire alapoztunk. 
Azokat a hagyományokat kívántuk megőrizni, amelyek lehetővé tették, hogy a közművelődés 
intézményei egyben a helyi közélet és nyilvánosság színtereiként is működtek. 
A rendeletalkotás céljának tekintettük, hogy az önkormányzati fenntartású intézmények 
berendezésének és felszereltségének további romlását megállítsuk. 
A közművelődés felelős szervezésével csökkenteni kívánjuk a ma még esetenként jelentős 
kulturális esélyegyenlőtlenséget, amely főként a szociális helyzettel függ össze. 
Segíteni szeretnénk a nem önkormányzati fenntartású intézmények és a lakosság 
önszerveződő közösségeinek közművelődési tevékenységét. 
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Részletes indoklás 
 
 
Az 1. §-hoz: 

Meghatározza az önkormányzat céljait a kerület közművelődési életében, annak 
alakításában, kiemelve annak szolgáltató jellegét. 

 
A 2. §-hoz: 

A rendelet hatályát nemcsak a saját fenntartású intézményekre, hanem - kizárólag az 
érintett tevékenységre vonatkozóan - azokra a szervezetekre, személyekre is 
kiterjesztettük, amelyekkel az önkormányzat feladatainak ellátására közművelődési 
megállapodást köt. 
A törvény 74. § b.) pontja értelmében az Általános Művelődési Központ közművelődési 
intézményi szerepet is betölthet. 

 
A 3. §-hoz: 

A rendelet rögzíti a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit. A polgárok jogainak 
meghatározása után annak rögzítését tartottuk szükségesnek, hogy alapvetően az 
önkormányzati intézmények feladatának tekintjük a kerület lakossága közművelődési 
igényeinek kielégítését. E mellett kifejezzük együttműködési szándékunkat minden más 
szervezettel és segítőkészségünket az önkéntes szerveződések, egyesületek munkáját 
érintően. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a megfelelő tájékoztatás biztosításának, arra 
tekintettel, hogy a közművelődési szolgáltatások igénybevétele önkéntes. 

 
A 4. §-hoz: 

A rendelet részletesen meghatározza azokat a közművelődési feladatokat, amelyeket a 
Törvény szerint kötelezően el kell látni a kerület önkormányzatának. 

 
Az 5-8. §-hoz:  

A rendelet részletesen rögzíti, hogy az önkormányzat milyen szervezeti formákat és 
konkrét intézményeket tekint a közművelődés alapintézményeinek. 
Az együttműködésre minden közművelődési feladatot ellátó szervezettel kész az 
önkormányzat, szerződéses megállapodást azonban csak azoknak a feladatoknak az 
ellátására köt, amelyeket a saját fenntartású intézményei nem tudnak ellátni. 
A közművelődési megállapodások anyagi hozzájárulás biztosításával járnak, ezért 
szerződési feltételekkel kívánja a jogalkotó az önkormányzati, s ezen keresztül a lakosság 
érdekeit képviselni és védeni. 

 
A 9. §-hoz: 

Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények alapító okiratához való 
igazodás elősegíti az egységes szemléletű, azonos esélyű megítélést. 

 
A 10. §-hoz: 

A rendelet azokat az alapelveket rögzíti, amelyek a közművelődési tevékenységek, ezen 
belül a közművelődési intézmények finanszírozásának feltételeit biztosítják. A 
finanszírozás főbb forrásai a központi támogatások, az egyéb pályázati lehetőségekből 
nyerhető támogatások, az önkormányzat saját bevétele és az intézményi bevételek. Fontos 
rendelkezés, hogy a 15/1998.(III.31.)MKM rendelete szerint benyújtandó pályázatra 
fordítható összeg a mindenkori önkormányzati költségvetés meghatározott, garantált 
aránya szerint kerül meghatározásra. 

 
A 11. §-hoz: 

A Törvény rögzíti a közművelődési intézmények alkalmazottaival kapcsolatos 
kötelezettségeket, melyeket a rendelet azonos módon határoz meg. 
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Az 1-2. sz. mellékletekhez: 
 

Az 1. sz. melléklet részletes tájékoztatást ad az önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézmények lakosság számára nyújtott szolgáltatásairól. 

A 2. sz. melléklet a lakossági és az önkormányzati érdekek védelme céljából a közművelődési 
megállapodásokkal történő feladatellátás biztonságát garantálja. 
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