
67. 
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 

Budakeszi Önkormányzat 
12/2010. (III. 24.), 54/2008. (XII. 17.), 29/2000. (VII. 1.)  

és a 15/1999. (VI. 11.) számú rendelete 
   

Budakeszi város közmővelıdési feladatairól 
 
 
A közmővelıdéshez való jog gyakorlása közérdek, a közmővelıdési tevékenységek 
támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében a Budakeszi Önkormányzat a kulturális 
javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 76. és 77. §-ában adott felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja.  
 

A rendelet célja 
1.  § 

 
(1.) A rendelet célja, hogy Budakeszi lakosságának mővelıdési érdekeit, kulturális 

szükségleteit, valamint a helyi lehetıségeket és sajátosságokat figyelembe véve 
meghatározza Budakeszi Önkormányzat közmővelıdési feladatait.  

(2.) A feladatellátás során a Budakeszi Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású 
közmővelıdési intézmények mőködésérıl és szakmai szolgáltatásaik folyamatos 
fejlesztésérıl. Ezen túlmenıen a Budakeszi Önkormányzat az intézményi és szakmai 
önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységet végzı gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi 
közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely Budakeszi város  kulturális életét 
gazdagítja.  

 
A rendelet hatálya 

2.  § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Budakeszi város területén mőködı azon intézményekre, 
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben 
szabályozott feladatokat ellátják.  
 
 

A helyi közmővelıdési feladatok támogatásának formái 
3.  § 

 
(1.) Budakeszi Önkormányzat a kötelezıen ellátandó közmővelıdési feladatkörében:  

a) Támogatja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı 
tanfolyamok, életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási 
lehetıségek, népfıiskolák megteremtését, az átképzést és továbbképzést.  

b) Feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeit, 
hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi mővelıdési szokásokat.  

c) Támogatja az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek 
tevékenységét. 
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d) Segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, 
érdekérvényesítését. 

e) Biztosítja a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket.  
f) Feltárja, megismerteti, megırzi az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi  

értékeket, hagyományokat, valamint elısegíti azok befogadását  és gondozza az 
ünnepek kultúráját. 

g) Segíti a kultúrák közti kapcsolatok kiépítését és fenntartását. 
h) Közismertté teszi a nemzeti kisebbségi helyi ünnepeket, évfordulókat, a 

közmővelıdés lehetıségeivel  gazdagítja azok élményeit.  
i) Megteremti a civil közösségek szórakozási, mővelıdési lehetıségeit. 
j) Törekszik a kulturális turizmus fellendítésére. 
k) Részt vállal az országos és regionális nagyrendezvények szervezésében.  
l) Szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítéseinek, mővelıdési 

kezdeményezéseinek gondozásában. 
m) A határainkon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok       

kiépítésének lehetıségét.  
(2.) Budakeszi Önkormányzat a kötelezıen ellátandó közmővelıdési feladatkörének  

ellátására önálló jogi személyiségő költségvetési intézményként a Budakeszi Erkel 
Ferenc Mővelıdési Központot (továbbiakban: Mővelıdéi Központ), a részben önálló 
jogi személyiségő Budakeszi Könyvtár és Információs Szolgálatot (továbbiakban: 
Könyvtár) mőködteti és biztosítja a törvényben meghatározott szolgáltatási feladatokhoz 
megfelelı infrastruktúrát.  

(3.) A Mővelıdési Központ és a Könyvtár  
a) feladatait önállóan végzi, a Budakeszi Önkormányzat Közoktatási 

koncepciójában, valamint e rendeletben megfogalmazott céloknak és elveknek 
megfelelıen, 

b) a nem szabályozott oktatási és mővelıdési kérdésekben döntés elıtt kikéri a 
Budakeszi Önkormányzat véleményét,   

c) szolgáltatásait a fenntartó önkormányzat és intézményei, a civil szervezetek, a 
magánszemélyek, társulások, vállalkozások számára biztosítja. 

(4.) A Mővelıdési Központ és a Könyvtár szolgáltatásai részben díjmentesek, részben 
díjkötelesek. A díjmentes és díjköteles szolgáltatások körét a közmővelıdési intézmény 
vezetıi határozzák meg.   

(5.) Budakeszi Önkormányzat feladatellátása során együttmőködik más, nem önkormányzati 
fenntartású a közmővelıdési intézményekkel, szervezetekkel, melyekre e rendelet 3. § 
(3.) bekezdésének a) és b) pontjában megfogalmazottak irányadók.  

(6.) A lakossági igények megjelenítése, a kulturális érdekérvényesítés, a közmővelıdési 
tevékenységek önkéntes összehangolása érdekében a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi 
CXL törvény 82. §-ában meghatározott módon Közmővelıdési Tanács alakítható.2 

 
Egyéb helyi közmővelıdési feladatok 

4.  § 
 
(1.) A helyi közmővelıdési tevékenység támogatása érdekében a Budakeszi Önkormányzat 

szerepet vállal:  
a) Budakeszi város nagyrendezvényeinek rendszeres megszervezésében.  
b) A helyi, nemzetiségi kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek 

megırzésében, megismertetésében, hagyományok feltárásában, a kultúrák 
közötti kapcsolat kiépítésében, Európai uniós elıkészítésben. 

                                                           
2 12/2010. (III. 24.) Hatálybalépés: 2010. március 24. 



 3 

c) Elısegíti a nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a város területén 
mőködı közmővelıdési szervezetek mővelıdési céljainak megvalósulását.  

d) Kölcsönös kapcsolatokat és együttmőködést alakít ki a közmővelıdési 
feladatokat ellátó intézményekkel és egyéb kultúraközvetítı szervezetekkel.  

(2.) Az egyéb közmővelıdési feladatok megvalósítását a Budakeszi Önkormányzat és saját 
fenntartású intézménye: a Mővelıdési Központ és a Könyvtár az alapító okiratnak 
megfelelıen végzi, illetve a Budakeszi Önkormányzat közmővelıdési megállapodást köt 
a feladat ellátására alkalmas más szervezetekkel.  

 
A közmővelıdési feladatok ellátásának finanszírozása 

5. § 
 

(1.) A Budakeszi Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelezı feladatait 
költségvetésébıl finanszírozza. Ennek forrása a Budakeszi Önkormányzat saját 
bevétele, a központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulásból, 
központosított elıirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami 
pénzalapokból pályázati úton elnyerhetı támogatás.  

(2.) Budakeszi egészének kulturális életét gazdagító közmővelıdési tevékenységek 
megvalósítása érdekében, külön döntések alapján, Budakeszi Önkormányzat 
közmővelıdési megállapodásokat köthet.  

 
Hatályba lépés 

6.  § 
 
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethetı 
szabályozást tartalmaz.1 

 
 
Budakeszi, 2010. március 23. 
 
 
 
  
 Tagai István Majorné dr. Stahácz Éva 
 polgármester jegyzı 
 
 
Közzétételi  záradék: 
E rendeletet 2010. március 24-tıl április 24-ig közzétettem. 
 
 
 
 Majorné dr. Stahácz Éva 
                       jegyzı 
 
„nagyközség” szó helyébe „város” szó 29/2000.(VII.01.) 
                                                           
1 54/2008. (XII. 17.) Hatálybalépés: 2008. december 17. 



 
 
 

Melléklet a 15/1999. /VI. 11./ számú önkormányzati rendelethez 
 
 

A BUDAKESZI  M ŐVELİDÉSI  KÖZPONT   ÉS  KÖNYVTÁR  SZAKMAI  SZOLGÁLTATÁS AI 
 
 
 

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS:  
 

D Í J M E N T E S : 
 

D Í J K Ö T E L E S : 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 


