Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2007.(II.10.) rendelete a közművelődésről
(Egységes szerkezetbe foglalva a: 12/2007.(X.10.),
8/2008.(V.15.), 7/2009.(III.10.) és a 4/2013.(II.28.) rendeletekkel)
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési szintű feladatok
ellátásához szükséges színtérről és infrastruktúráról történő gondoskodás érdekében a Magyar
Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§. (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a közművelődésről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§.1
Herceghalom Község Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.
A Képviselő-testület feladatának tartja, hogy gondoskodjon a közművelődési szintű feladatok
ellátásához szükséges színtérről és infrastruktúráról.
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 4. §-ában vállalt
közművelődési feladatainak ellátását elsősorban a Herceghalom, Gesztenyés u. 36. szám alatti
közösségi színtér (Kulturális Egyházi Központ), továbbá a Gesztenyés u. 13. szám alatti Községi
Könyvtár és a Tornacsarnok üzemeltetésével biztosítja.
2.§.
A közművelődési rendelet célja
A Képviselő-testület e rendelet céljának tekinti, hogy keretet adjon egy rendszeres, tudatos
közösségépítő művelődési tevékenységnek, amely figyelembe veszi a település sajátosságait, a helyi
lakosság igényeit. Meghatározza a település közművelődési feladatait, a fejlesztések irányát.
A közművelődéshez kötődő további célok:
A kulturális, emberi értékek őrzése, közvetítése, új értékek létrehívása. Herceghalom múltja,
az idetelepült népesség sokszínű kulturális hozománya igen gazdag helyi tudást halmozott
fel a település rövid önálló élete alatt, amelynek feltárása, bemutatása fontos célt jelent.
A jelenben létező sokféle képesség és közösségfejlesztő kulturális igény és törekvés
feltárása és támogatása.
3.§.
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
Herceghalom lakosságának joga, hogy
- megismerje egyetemes és nemzeti múltunk javait,
- igénybe vegye az önkormányzat biztosította közművelődési szolgáltatásokat,
- művelődési céljai megvalósításához az önkormányzattól színteret és szakmai segítséget
kapjon.
1Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008.(V.15.) rendelete. Hatályos:
2008. május 15-től.
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4.§.
Közművelődési feladatok
Herceghalom Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg a közművelődési feladatait:
1. Tanfolyamok, szakkörök, egyéb életminőséget javító művelődési formák támogatásán
keresztül tágítja a településen a közművelődés lehetőségeit.
2. A Képviselő-testület az önszerveződő civil közösségeket, költségvetési támogatásban
részesíti, valamint működésüket szakmai információk közvetítésével segíti.
3. Feladatának tekinti a helyi társadalom, a helyi kultúra emlékeinek feltárását,
gondozását, bemutatását.
4. Fontosnak tartja a jelen települési értékek megismertetését, a tehetségek támogatását.
5. Az ünnepnek, mint települési közösségformáló erőnek rendkívül nagy szerepet
tulajdonít. Kiemelten fontosnak tartja az ünnepek kultúrájának gondozását, különösen
ügyelve a hagyományos rendezvények és a nemzeti ünnepek megtartásának magas
színvonalára.
6. Feladatának tekinti a különböző kultúrák értékeinek megismertetését, hangsúlyt fektetve
a német nemzetiségi kultura ápolására.
7. Gondot fordít a helyi társadalom és intézményrendszer kapcsolatainak kiépítésére és
fejlesztésére.
8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a feltételeket, kiemelten a gyermek és
ifjúsági programok személyiségépítő voltára.
9. Nagy hangsúlyt fektet a település külkapcsolatainak ápolására, fejlesztésére: A
Zsámbéki-medence kistérség kulturális életében Herceghalom aktív szerepvállalásra
törekszik.
Rendkívül fontosnak tartja a Mehrstetten testvérvárossal meglévő testvérkapcsolat ápolását,
fejlesztését és további külkapcsolatok kiépítését.
10. A közművelődési munka szakmai fejlesztésére törekedve kapcsolatot tart fenn az
országos megyei, térségi közművelődési szakmai szervekkel, fórumokkal.
Községi ünnepek
5.§
Herceghalom Község Önkormányzatának kiemelt ünnepei, eseményei:
a) Március 15.
b) Május 1.
c) Pedagógusnap
d) Semmelweis nap
e) Köztisztviselők napja
f) Augusztus 20.
g) Idősek karácsonya
6.§
Herceghalom Község Önkormányzata az 5.§-ban meghatározott események méltó megünneplése és
az ezekhez kapcsolódó minél színesebb és tartalmasabb programok megvalósítása érdekében egyedi
együttműködési megállapodás alapján viseli a rendezvények szervezésében, lebonyolításában
résztvevő civil szervezetek költségeit.
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Civil szervezetek támogatása
7.§
(1) Herceghalom Község Önkormányzata együttműködésre törekszik a településen működő civil
szervezetekkel, és kiemelt szerepet szán nekik a közművelődési feladatok ellátásában.
(2) Ennek érdekében Herceghalom Község Önkormányzata a civil szervezetekkel való
együttműködés változatos formáit alakítja ki, mely a civil szervezetek működésének és
programjainak pénzügyi támogatását is magában foglalja.
8.§
Herceghalom Község Önkormányzata évente költségvetési rendeletében határozza meg a civil
szervezetek támogatására szolgáló pénzeszközök mértékét, külön szerepeltetve a civil szervezetek
működésére és az általuk szervezett programok eseti támogatására szolgáló forrásokat.
9.§
(1) A Képviselő-testület minden évben egyszer pályázatot ír ki a civil szervezetek működésének
támogatására. A pályázatot a költségvetési rendelet kihirdetését követő 1 hónapon belül kell kiírni.
A pályázati kiírást a Humán Bizottság készíti elő, és terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) Pályázni e rendelet 1. számú függelékét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján térítés nélkül átvehető. A pályázat kötelező
mellékletei a civil szervezet tárgyévi munkaterve és költségvetése.
(3)1 A pályázati koncepció benyújtási határideje a költségvetési évet megelőző év november 15.
napja, a részletes pályázat benyújtási határideje tárgyév január 31. napja. A pályázatot a Humán és
Környezetvédelmi Bizottság elnökének címezve a Polgármesteri Hivatalban kell leadni.
(4)2 A Humán és Környezetvédelmi Bizottság a hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott
pályázatokat határidő megjelölésével hiánypótlásra visszaadja. A (3) bekezdésében meghatározott
határidőn túl, vagy ismételten hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek. A Képviselőtestületet megilleti az a jog, hogy méltányosságból elfogadjon olyan pályázatot is, amely a pályázat
benyújtására egyébként nyitva álló határidő után érkezett.
(5) A Humán Bizottság a hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatokat határidő
megjelölésével hiánypótlásra visszaadja. A (4) bekezdésében meghatározott határidőn túl, vagy
ismételten hiányosan benyújtott pályázatok érvénytelenek.
(6) A pályázatokat a Humán Bizottság előterjesztésére a Képviselő-testület bírálja el.
(7) A pályázatok elbírálásának határideje a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülés.
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Módosította Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) számú rendelete.
Hatályos: 2013. február 28-tól.
2
Módosította Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) számú rendelete.
Hatályos: 2013. február 28-tól.
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(8) A polgármester a döntés meghozatalát követő 15 napon belül értesíti a pályázókat a pályázat
eredményéről, és intézkedik a megítélt támogatások kifizetéséről. A kifizetés banki átutalással
történik.
(9) A támogatásban részesített civil szervezetek a támogatás felhasználásáról, a munkatervben
meghatározott célok megvalósításáról a tárgyév végéig írásban kötelesek a Humán Bizottságnak
beszámolni. A Humán Bizottság a beszámolókat megvitatja.
(10) Azok a szervezetek, melyek beszámolási kötelezettségüknek nem tesznek eleget e támogatási
formára következő évben nem pályázhatnak.
10.§
(1) Herceghalom Község Önkormányzata pályázat útján támogatja a civil szervezetek által
szervezett programokat. E pályázati lehetőség azon civil szervezek számára is nyitott, melyek már a
7.§ alapján is támogatásban részesültek.
(2) E §-ban meghatározott támogatás maximum a program tervezett költségvetésének 50%-ig
terjedhet.
(3) Pályázni e rendelet 2. számú függelékét képező pályázati adatlapon lehet. A pályázati adatlap a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodáján térítés nélkül átvehető. A pályázat kötelező
melléklete a tervezett program részletes leírása és költségvetése.
(4) A támogatás feltétele, hogy a civil szervezet programja megvalósítása során Herceghalom
Község Önkormányzatát támogatóként feltüntesse.
(5) A pályázatokat egész évben be lehet nyújtani a Humán Bizottság elnökének címezve a
Polgármesteri Hivatalban.
(6) A pályázatokat negyedévente a Humán Bizottság bírálja el. Döntése ellen jogorvoslatnak helye
nincs.
(7) A Humán Bizottság elnöke a döntés meghozatalát követő 15 napon belül értesíti a pályázókat a
pályázat eredményéről, és intézkedik a megítélt támogatások kifizetéséről. A kifizetés banki
átutalással történik.
(8) A Humán Bizottság a hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott pályázatokat határidő
megjelölésével hiánypótlásra visszaadhatja. Az ismételten hiányosan benyújtott pályázatok a
Humán Bizottság elutasítja.
(9) A Humán Bizottság a támogatásban részesített programokról tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(10) A támogatásban részesített civil szervezetek a támogatás felhasználásáról a program
megvalósulását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév utolsó napjáig kötelesek a Humán
Bizottságnak részletes, számlákkal igazolt beszámolót benyújtani.
(11) Azok a szervezetek, melyek beszámolási kötelezettségüknek nem tesznek eleget e támogatási
formára a tárgyévben és az azt követő évben nem pályázhatnak.
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11.§
A 8-10.§ vonatkozásában civil szervezetnek kell tekinteni az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény hatálya alá tartozó szervezeteket a pártok és a munkaadói illetve munkavállalói szervezetek
kivételével.
A közművelődési tevékenység elismerése
12.§1
(1) A Képviselő-testület a kiemelkedő közművelődési tevékenység elismerésére 4 évente 1 fő
részére kitüntetést adományoz, amelyet az augusztus 20-i községi ünnepélyen ad át, emlékplakett és
pénzjutalom formájában.
(2) A Képviselő-testület az adományozás módjáról külön rendeletben határoz.
A közművelődésben együttműködő partnerek
13.§
A Képviselő-testület közművelődési rendezvénytervét intézményeivel és a civilszervezetek
vezetőivel egyeztetve állítja össze.
A Képviselő-testület közművelődési feladatait Humán Bizottságán keresztül látja el. A bizottság
készíti elő a pályázatokat és kapcsolatot tart a településen élő civilszervezetekkel.
A Képviselő-testület a civilszervezetekkel együttműködve szervezi a helyi kulturális közéletet.
A Képviselő-testület szakmai kapcsolatot tart fenn a szakminisztériummal, a Magyar Művelődési
Intézettel, valamint a megyei szakmai szervekkel.
14.§2
Díjmentes közművelődési szolgáltatások
Díjmentesek az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatások, továbbá az
önkormányzat éves munkatervében elfogadott és egyben finanszírozott programok.
15.§3
Díjköteles közművelődési szolgáltatások
A díjköteles közművelődési szolgáltatások részvétei díjának mértékét a képviselő-testület határozza
meg.
16. §1
1Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007.(X.10.) rendelete. Hatályos:
2007. október 10-től.
2Módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008.(V.15.) rendelete. Hatályos:
2008. május 15-től.
3Bevezette Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008.(V.15.) rendelete. Hatályos:
2008. május 15-től.
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Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
(1)

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépésével egyidejűleg a közművelődésről szóló 4/2002. (II.05.) számú rendelet
hatályát veszti.
(3)2 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Herceghalom, 2007. február 06.

Schnaider László s.k.
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella s.k.
jegyző

Záradék:
E rendeletet a képviselő-testület 2007. február 06. napján megtartott ülésén fogadta el, utolsó
módosítására a 2013. február 12-i képviselő-testületi ülésen került sor.
Alaprendelet kihirdetve: 2007. február 10.
Utolsó módosítással kihirdetve: 2013. február 28.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

1A korábbi 14.§-t 16.§-á módosította Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008.(V.15.)
rendelete. Hatályos: 2008. május 15-től.
2Bevezette Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2009.(III.10.) rendelete. Hatályos:
2009. március 10-től.
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1. számú melléklet

Pályázati adatlap
Herceghalom Község Területén működő
közhasznú tevékenységet folytató civil szervezetek
működési támogatására

Pályázó szervezet adatai:
Civil szervezet neve:
Címe:
Számlavezető pénzintézet megnevezése:
Pályázó szervezet bankszámlaszáma:
Pályázó szervezet adószáma:
Pályázó szervezet nyilvántartásba vételének száma:
Képviselőjének neve:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Email cím:

Kijelentem, hogy a pályázati feltételeket elfogadom és a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:……………………………...
…………………………..
Pályázó szervezet képviselője
Kötelező melléklet:
1. a szervezet 2007. évi munkaterve
2. 2007 évi tervezett működési költsége
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2. számú melléklet

Pályázati adatlap
Herceghalom Község Területén működő
közhasznú tevékenységet folytató civil szervezetek
által szervezett program támogatására
Pályázó szervezet adatai:
Civil szervezet neve:
Címe:
Számlavezető pénzintézet megnevezése:
Pályázó szervezet bankszámlaszáma:
Képviselőjének neve:
Levelezési címe: Telefonszáma:
Email cím:

Pályázat címe:
Pályázat célja:
Rendezvény időpontja:
színhelye:
Igényelt támogatás összege:
Kijelentem, hogy a pályázati feltételeket elfogadom és a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Herceghalom,
……………………………………..
Pályázó szervezet képviselője

Kötelező melléklet:
1. a szervezet program részletes leírása
2. költségvetése
3. saját forrás
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