
 
 

Felsőtárkány Község Önkormányzata polgármesterének 

20/2020. (XII.16.) számú rendelete 

Felsőtárkány Község Önkormányzata közművelődési feladatairól 

 

Felsőtárkány Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi Önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  

 

Általános rendelkezés 

1. § 

Az Önkormányzat közművelődési tevékenysége nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 

világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok 

megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, 

vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

A rendelet célja 

2. § 

 

A települési Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény, a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet és a helyi társadalom művelődési 

érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.  

 

A rendelet területi hatálya 

3. § 

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed  

a) Felsőtárkány község közigazgatási területén az Önkormányzat képviselő-testületére és 

szerveire, a Felsőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalra, a helyi közművelődési 

tevékenységet közművelődési megállapodás alapján ténylegesen végző feladatellátóra 

és annak alkalmazottaira, a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában 

résztvevő, a községben lakó állampolgárokra; 

b) a rendelet által szabályozott vagy a költségvetésből közvetlenül támogatott 

intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire. 

 



 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési alapszolgáltatások ellátása érdekében a saját 

alapítású, 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit gazdasági társaság a Bükk Színtér 

Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

3324 Felsőtárkány, Fő út 350.; Cg.: 10-09-038409; adószám: 28954479-2-10; a továbbiakban: 

Bükk Színtér Nonprofit Kft.), mint feladatellátó útján, közművelődési megállapodás alapján: 

közösségi színteret működtet. 

A közösségi színtér neve: Felsőtárkányi Faluház 

Címe: 3324 Felsőtárkány, Fő út 350. 

 

(2) Azon - a közművelődési alapszolgáltatásokban megnevezett - közművelődési feladatok 

megvalósítására, melyeket a Bükk Színtér Nonprofit Kft. részben, vagy egészében nem tud 

ellátni, az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet olyan szervezettel vagy 

természetes személlyel, melyek megfelelnek a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek. 

 

 

Közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

 

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok figyelembevételével az alábbi 

kötelező közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

 

(2) A feladatellátáshoz szükséges létesítményi, személyi és tárgyi feltételek fennállása esetén 

az (1) bekezdésben megjelölt kötelező alapszolgáltatásokon felül az Önkormányzat a 

település szükségleteinek megfelelően további – nem kötelező - közművelődési 

alapszolgáltatást biztosíthat. 

 

(3) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait közművelődési megállapodás útján 

a Bükk Színtér Nonprofit Kft., mint feladatellátó látja el. 

 

(4) A Bükk Színtér Nonprofit Kft. a közművelődési feladatokat elsősorban: 

a) a Faluház (3324 Felsőtárkány, Fő út 350.) épületében, 

b) a Tóparti Rendezvénytér (hrsz:1552) és Tóparti Kőszínpad (hrsz: 1544) területén,  

c) a Tájházban (3324 Felsőtárkány, Fő út 198.) 

valósítja meg. 



 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

6. § 

 

(1) A Bükk Színtér Nonprofit Kft. minden év március 1-ig előző évi tevékenységről szóló 

beszámolót és tárgyévi – költségszámítással alátámasztott – munkatervet, annak részeként 

szolgáltatási tervet készít, mely a Képviselő-testület jóváhagyását követően válik 

érvényessé. 

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait saját 

költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját költségvetési 

bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a pályázati 

úton elnyerhető támogatások és a lakossági, szervezeti befizetések. Az Önkormányzat 

Képviselő-testületének jóváhagyó hozzájárulását követően a közművelődési célú 

pályázatok elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkor hatályos éves költségvetési 

rendelete szerint határozza meg és biztosítja. 

 

(3) Az Önkormányzat a Bükk Színtér Nonprofit Kft. számára a tárgyévi szolgáltatási terve 

alapján a közművelődési megállapodásban rögzítendő feladatai ellátásához támogatást 

nyújt a mindenkor hatályos éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint. 

 

(4) Az Önkormányzat a Felsőtárkány Község Önkormányzata által az államháztartáson 

kívülre, céljelleggel juttatott támogatások jogszerű és célszerű odaítéléséről, 

felhasználásáról és elszámolásáról szóló 2/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet alapján 

támogatásban részesíti a kulturális tevékenységet, hagyományápolást folytató 

szervezeteket. A támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési alapszolgáltatások 

megvalósítását. 

 

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek 

7. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában 

együttműködnek: 

a. Felsőtárkányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Könyvtár 

b. Felsőtárkányi Óvoda és Bölcsőde 

c. Felsőtárkányi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

d. Költségvetési támogatásban részesülő helyi civil szervezetek 

e. Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

f. Felsőtárkányi Római Katolikus Egyházközösség 

g. Felsőtárkányi Református Misszió Egyházközösség 

h. Testvértelepülések 

i. Magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek 

j. Egyéb, közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi 

intézmények, civil szervezetek 



 
 

Záró rendelkezések 

8. § 

 

(1) Jelen rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba.  

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg Felsőtárkány Község Önkormányzata közművelődési 

feladatairól szóló 5/2019. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

 

Szántósi Rafael 

polgármester 

Dr. Márton Erik György 

jegyző 

 

 

 

Záradék: 

Kihirdetve: 2020. december 16. 

 

 Dr. Márton Erik György 

jegyző 

 


