Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2002. ( VI. 14.) számú ör.1
RENDELETE
a helyi közművelődésről

1

Módosította: 14/2008. (XI.28.) ÖK rendelet. Hatályba lépés időpontja: 2009. január 1.

2

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéről szóló 1997
CXL törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődéről a következő rendeletet
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya kiterjed Balatonhenye település Önkormányzata fenntartásában működő,
közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődében résztvevő
természetes és jogi személyekre.
II. fejezet
Helyzetelemzés
2.§.
Balatonhenye község a Káli-medence egyik települése 163 fő lakossal, a Balatontól 12 km-re
helyezkedik el.
A település a Nemzeti Park része, kitűnő turisztikai adottságokkal rendelkezik, átmenő
forgalma nincs, ezért a környék egyik legnyugalmasabb, legcsendesebb települése, sokan
választják nyaralásuk színhelyéül. Növény és állatvilága változatos. Természeti
képződményei közül kiemelkedő a „Dobogó”, és annak lábánál elhelyezkedő forrás, valamint
a falu déli határában található tó. A külterületi szőlők borospincéiben kitűnő borokkal várják
az idelátogatókat.
A község, Mindszentkálla, Szentbékkálla és Köveskál községekkel közösen Körjegyzőséget
hozott létre, közösen tartják fenn az oktatási és egészségügyi alapellátásokat is.
A lakosság korösszetételére jellemző az elöregedés. A lakosság mezőgazdasági
tevékenységgel, bortermeléssel, nyári időszakban Balaton parti szezonális munkával keresi
kenyerét. A lakosság művelődési, kulturális igényét az Önkormányzat által fenntartott
kultúrházban, és Többfunkciós Közösségi házban biztosítják, néhányan a környező városokba
Tapolcára, Veszprémbe utaznak, a nyári időszakban a fiatalok a Balaton parti rendezvényeket
látogatják.
III. fejezet
A rendelet célja
3.§.
(1) A közművelődési rendelet célja a művelődéshez való jog gyakorlása, helyi
feltételeinek biztosítása.
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(2) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
(3) A település hagyományainak ápolása, helytörténeti, honismereti
fejlesztése, hagyományőrző közösségek életre-hívása, működtetése.

mozgalom

(4) Különböző korosztályok közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi
életének támogatása, kulturális kapcsolatainak gazdagítása.
(5) A település környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók,
kiállítások rendezése, kapcsolattartás a Káli-medence falvaival, közös rendezvények
szervezése, kulturális turizmus támogatása.
(6) Kapcsolatok kiépítése a Balaton-felvidéki Nemzeti
TOURINFORM irodákkal, természeti értékek bemutatása.

Park

Igazgatóságával,

IV. fejezet
Közművelődési feladatellátás
szervezeti keretei.
4.§.
(1) Az Önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő közművelődési
létesítményeket működteti, és önszerveződő közösségeket támogatja:
a., Művelődési Ház
b., Többfunkciós Közösségi Ház
c.,2 Községi könyvtár Balatonhenye székhelye:

Balatonhenye, Kossuth u. 57.
Balatonhenye, Kossuth u. 54.
Balatonhenye, Kossuth u. 54.

(2) A közművelődési színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények
pénzügyi, gazdasági feladataikat az Önkormányzaton keresztül a Körjegyzőség látja
el.
(3) A közművelődési színterekben biztosítani kell a kulturális szabadidő eltöltéséhez
szükséges feltételeket.
A művelődési ház nagyterme csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési színterek működéséhez szükséges személyi
feltételeket a jogszabályban meghatározott minimum szinten biztosítja. A
foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.
5.§.
Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság
önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a
közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a minimális
működési feltételeket, a megállapodásban foglaltak szerint.
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6.§.
A közművelődési feladatok ellátáshoz a programokat a Képviselő-testület állítja össze és
hagyja jóvá.
V. fejezet
Közművelődési feladatok
7.§.
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcélú.
(2) Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a.) Az öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.
b.) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
c.) Más kultúrák értékeinek megismertetése, 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
VI. fejezet
A közművelődési színterek feladat-ellátási formái
8.§.
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.
- Az Önkormányzat a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése
érdekében tanfolyamokat, bemutatókat szervez.
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
- Az Önkormányzat együttműködve a lakossággal összegyűjti a település
kulturális értékeit, és törekszik annak kiállításokon, falunapon való
bemutatására.
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(3) Más kultúrák értékeinek megismertetése, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása.
- Az Önkormányzat szervezi a nemzeti és a helyi ünnepek évfordulók
programjait és lebonyolítását.
- Az ünnepek alkalmával kiállítást szervez, amelyen bemutatja Balatonhenye
hagyományőrző emlékeit.
- A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetőségeket biztosít a Művelődési házban.
(4) 3Az ismeretszerző, az amatőr, alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
- Támogatja a helyi amatőr közösségeket, működésükhöz helyiséget biztosít és a
pályázaton való részvételüket támogatja.
- Községi könyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést.
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése.
- Az Önkormányzat közreműködik abban, hogy Balatonhenye község kulturális
értékei közismertté váljanak, erősödjék a helyi tudás a lokálpatriotizmus.
- A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdeket védő és gazdagító
összefogásokat, segíti a civil szervezeteket.
- Az Önkormányzat a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését,
ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről, információkat szerez be és
ösztönzi a civil közösségeket pályázatok benyújtására, a pályázatok
benyújtásához segítséget ad.
(6) 4A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- Az Önkormányzat együttműködési, művelődési alkalmakat alakít ki a helyi
lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, világnézetű közösségei,
valamint a Káli-medence környező települései között.
- A Községi könyvtár gyűjti a dokumentumokat, segíti a különböző kultúrák
anyagainak megőrzését, használatát.
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
- Az Önkormányzat a lakosság tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez,
alkotó tevékenységéhez biztosítja az esztétikus környezetet.
(8) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
- Az Önkormányzat tájékoztatást nyújt Balatonhenye község és környéke
környezeti és kulturális nevezettességeiről.
- Kapcsolatot tart a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Salföldi Majorságával, a
szomszédos települések kulturális intézményeivel.
VII. fejezet
Közművelődés finanszírozása
9.§.
3
4
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(1) A közművelődési színterek a működéshez a költségeket Önkormányzati támogatásból,
saját bevételből és pályázatok útján elnyert bevételekből finanszírozzák.
(2) Az egyes feladatok ellátáshoz nyújtandó Önkormányzati támogatás mértékét az
Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.
VIII. fejezet
Záró rendelkezések
10.§.
(1) Az Önkormányzati rendelet 2002. június 14-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Balatonhenye, 2002. június 14.

Szalai József sk.
polgármester

Szekeres Béláné sk.
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:
2008. december 17.
Nagy Anikó
körjegyző

