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CSAK KÖZMŰVELŐDÉS! 

• A helyi közművelődési rendelet csak a települési 

közművelődéssel kapcsolatos szabályozást tartalmazhat. 

 

• Az 1997. évi CXL. tv. a közgyűjteményre (könyvtárra, 

múzeumra) nem írja elő a helyi  rendelet megalkotását. 

 

• A kulturális rendelet elnevezést módosítani szükséges! 

 

 

 

 



 

Nem új és másfajta tevékenységet kell 

végezni, hanem legalább a végzett 

tevékenységeket transzformálni és 

harmonizálni kell a jogszabállyal, 

átvezetni a helyi közművelődési 

rendeleten vagy új rendeletet alkotni. 



Helyi rendelet szerkezete1 

• Felhatalmazó rendelkezés 

• A rendelet célja 

• A rendelet területi hatálya 

• A rendelet személyi és szervezeti hatálya 

• A közművelődési feladatellátó szervezet(ek) 

neve és székhelye, telephelye 



Helyi rendelet szerkezete2 

• Feladatellátási forma (közművelődési közösségi 

színtér és/vagy intézmény, közművelődési 

megállapodás) 

• Közművelődési intézmény típusa (művelődési 

ház, művelődési központ, kulturális központ) 

• Ellátandó közművelődési alapszolgáltatások 

• A tevékenység területi hatálya 

 

 



Helyi rendelet szerkezete3 

• Feladatellátás módja (saját fenntartás – társulás, 

költségvetési szerv – kft., nkft. – közművelődési 

megállapodás) 

• Feladatellátás szervezeti kerete (többfunkciós, 

integrált, ámk) 

 

 

 



Helyi rendelet szerkezete4 

• Közművelődési alapszolgáltatások közül a 

költségtérítéses, részvételi díj szolgáltatások 

megnevezése 

• Közművelődési megállapodás megkötésének 

elvei (intézményi működtetés, közművelődési 

alapszolgáltatás, közművelődési 

alapszolgáltatási feladat) 

 



Helyi rendelet szerkezete5 

• Személyi feltételek – létszám – költségvetési 

rendeletben 

• Pénzügyi támogatás – költségvetési rendeletben 

 

 



Helyi rendelet szerkezete6 

• Közművelődési szervezetek pénzügyi 

támogatása 

• Felülvizsgálat 

• Közzététel - kihelyezés 

(És amit még az önkormányzat fontosnak tart!) 



Jogszabályszerkesztés 

• 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a 

jogszabályszerkesztésről 

• a jogszabály olyan tételes szabályozást 

tartalmaz, melyeket a helyi közművelődési 

rendeletnél is alkalmazni kell 



Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati 

rendeletek 

• 338/2011. (XII. 29.) Korm. r. a Nemzeti 

Jogszabálytárról 

• a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni 

valamennyi 2013. június 30. után kihirdetett  még 

hatályba nem lépett önkormányzati rendelet 

kihirdetett szövegét 

 



További információk: 

A közösségi művelődés országos 

hírlevele/Módszertár 

Feliratkozás: kozossegimuvelodes.hu/Hírlevél 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINTACÍM SZERKESZTÉSE 

Köszönöm a figyelmet! 
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