
Szőc község Önkormányzatának 

2/2000./II.24./ Ö.k.r.sz. rendelete 
a helyi közművelődési tevékenységről 

Szőc község Önkormányzatának Képviselőtestülete / a továbbiakban: az Önkormányzat/ „A kulturális 
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi 
közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait az alábbiak szerint szabályozza. 

Általános rendelkezések 

Alapelvek 

1.§. 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység feltételeinek megteremtésével és a 
támogatásával biztosítja a község valamennyi lakosának, polgárának jogát: 

/1/ A helyi közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybe vételére, 
/2/ A kulturális örökség javainak megismerésére, 
/3/ Műveltségének gyarapítására, kulturális jogainak érvényesítése céljából közösséget hozhasson 
létre, s a külön jogszabályok keretei között szervezetet alapítson és működtessen. 

2.§. 

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, 
politikai irányzat mellett sem. 
A közművelődési tevékenység keretében a lakosságot nem érheti hátrányos megkülönböztetés. A 
törvényben és e rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt nemre, korra, 
vallási, politikai, vagy más nézetre, nemzeti vagy társadalmi hovatartozásra, vagyoni, születési, vagy 
egyéb helyzetre tekintet nélkül. 

3.§. 

Az önkormányzat a közművelődési intézmény szakmai önállósága tiszteletben tartásával elfogadja 
mindazokat a civil, egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a közösség kulturális életét 
segítik és gazdagítják. 

4.§. 

Az önkormányzat anyagi lehetősége szerint gondoskodik a saját fenntartású közművelődési 
intézménye /Művelődési ház működéséről, a tárgyi és személyi feltételek biztosításáról, illetve a 
szakmai szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről. 
 
 

A rendelet hatálya: 

5.§. 

E rendelet hatálya kiterjed Szőc község Önkormányzatának működési területén: 

/1/ A helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő állampolgárokra, 
/2/ Az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi színtereire és alkalmazottaira, 



/3/ A rendelet által szabályozott közművelődési megállapodással, vagy más úton támogatott 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra és társulásokra, Szőc községéért Közalapítványra. 
/4/ Az Önkormányzatra és szerveire. 

A rendelet kiemelt célja: 

6.§. 

A rendelet kiemelt célként az alábbiakat határozza meg: 

/1/ A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet biztosítása, 
/2/ a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, 
népművészeti, hagyományőrző közösségek életre keltése, működtetésük feltételeinek biztosítása 
/3/ A helyi civil szervezetek közösségi szerepének növelése, a lokálpatriotizmus ápolása, a helyi 
értékek védelmének erősítése. Település és környezet-, természetvédő közösségek szervezése, 
támogatása a Szőc községért Alapítvány közreműködésével. 
/4/ Az ifjúság kulturális érdeklődésének felkeltése, fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 
kezdeményezések segítése. 
/5/ Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori 
csoportok kulturális kapcsolatainak erősítése, gazdagítása. 
/6/ Az élet minőségének, az Ünnepek örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek, 
alkotó közösségek létrehozása, kiemelkedő tehetségű helyi egyének támogatása, a szabadidő 
kulturált eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényekhez megfelelő feltételek biztosítása. 
/7/ A település és vonzáskörzetének természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek 
közismeretté tétele, találkozók, bemutatók, kiállítások szervezése. 
/8/ A helyi kulturális nyilvánosság fejlesztés. 
/9/ A községi könyvtár szolgáltatásainak – a helyi igényeknek megfelelő – fejlesztése, 
ismerethordozókkal való gazdagítása. 

Közművelődési feladatok: 

7.§. 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatásával az alábbi feladatokat határozza 
meg: 

/1/ A művelődési intézmény keretében biztosítja az ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket 
/2/ Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, illetőleg szakképző tanfolyamok, rendezvények 
szervezését minden korosztály részre 
/3/ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, a helyi 
művelődési szokások felelevenítése, gondozása: 
 vetélkedők szervezése /versmondó, mesemondó, falu- és környékének ismeret, történelmi 

stb./ 
 civil szervezetek, rendezvényeinek támogatása, 
 közösségi ünnepségek lebonyolításának támogatása, 
 helyi muzeális értékek összegyűjtése és egy falumúzeum kiállítása a volt Tanácsháza 

épületében 
 kiállítások szervezése, 



 a mozgáskultúra iránti igény továbbfejlesztése és folyamatosságának személyi, tárgyi 
feltételeinek biztosítása, 

/4/ az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 
 
 színházi előadások szervezése, előadó estek, hangversenyek, kiállítások, játszóházak 

szervezése, 
 baráti körök létrehozása, 
 ünnepek, évfordulók megünneplése, 
 FALUNAPOK kulturális rendezvénysorozatának megszervezése, 
 SZÜRETI felvonulási szokások felelevenítése 

/5/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, 
 civil közösségek összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutatók közös akciók 

szervezése, 
 különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, 

tevékenységének kimunkálása, támogatása, 
 az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt 

gondozása, segítése, 
 a helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz a közművelődési intézmény 

térítésmentes igénybevételének biztosítása a közösségek számára, 
 a rendezvények megszervezéséhez szükséges adminisztratív segítség megadása 

/6/ A különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítése és fenntartásának segítése, 
 tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele, 
 kapcsolatépítés más települések közművelődési szervezeteivel, közösségeivel és egymás 
 meghívása és a kapcsolatok ápolása 

/7/ Feltételek biztosítása a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez: 
 a közművelődési intézményben biztosítani kell a lakosság tájékoztatásához, közösségi 

művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és kikapcsolódásához, a célnak 
megfelelő esztétikus körülményeket, személyi tárgyi feltételeket. 

/8/ Könyvtári feladatok: 
Biztosítani kell a könyvtári szolgáltatások terén, hogy ahhoz korra, nemre, vallásra, nyelvre, vagy 
társadalmi állásra valótekintet nélkül mindenki egyenlően hozzájuthasson. Külön figyelmet kell 
fordítani azokra az emberekre, akik bármely okból a szolgáltatások és könyvtári dokumentumokat 
segítséggel tudják igénybe venni /pl. mozgáskorlátozottak, csökkent látásúak/. 
 Az olvasási készség az ismeretek és információk kulcsa, ezért a gyerekek már kicsi koruktól 

kapjanak ösztönzést olvasási készségük fejlesztésére a részükre nyújtott külön 
szolgáltatásokkal /pl. csoportos foglalkozások keretében/. 

 A kultúra egyik helyi központjaként segítse, gazdagítsa a művészeti, tudományos 
teljesítmények, újdonságok megismertetését, közkinccsé tételét. 

 Különösen a gyerekek alkotókedvét, szellemét és képzeletvilágát ösztönözze. 
 Segítsen áthidalni az információ hiány és információ bőség közötti távolságot, figyelmet 

fordítva a kultúra és információ élő közvetítésére. 

/9/ Egyéb művelődést segítő lehetőségek: 



 Információk gyűjtése és közismertté tétele a település civil szervezetei által kínált művelődési 
lehetőségekről, 

 A település amatőr, művészeti, csoportjainak szervezése, működésük támogatása, 
menedzselése, 

 Közérdekű, közhasznú kiállítások, aktuális börzék, ajándékvásárok, csere-bere akciók 
szervezése. 

 A helyi kulturális turizmus lehetőségeinek fejlesztése, felhasználva a csodálatos fekvésű és 
forrással rendelkező Kútvölgyi pihenő park adottságait. 

 Adminisztratív /fénymásolási lehetőség/, szervezési segítség biztosítása. 
 Számítógép használati lehetőség biztosítása az érdeklődők számára a közművelődési 

intézményben. 
 A községben működő civil szervezetek összefogása, egymás munkájának segítése, közös 

kirándulások és ünnepi rendezvények szervezése. 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei: 

8.§. 

/1/Szőc község Önkormányzata a kötelező közművelődési alapfeladatait a községi Művelődési 
Ház működtetése útján látja el. 
/2/ Az önkormányzat egyes közművelődési feladatai ellátásába, más nem közművelődési 
alapfeladatokat ellátó szervezeteket, intézményeket is bevonhat. 
/3/ Az önkormányzat a kulturális, közművelődési céljainak megvalósítása érdekében gazdasági 
társaságok, vállalkozások, alapítványok támogatását kérheti és felajánlott anyagi támogatást 
elfogadhat. 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása: 

9.§. 

/1/ Az Önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatokat költségvetési rendeletében a 
Polgármesteri Hivatal költségvetése szakfeladatként finanszírozza. Ennek forrása saját bevétele, 
valamint a központi költségvetésből biztosított normatív támogatás, és a pályázati úton megszerzett 
támogatás összege. 
/3/ Az ágazati minisztérium érdekeltségnövelő támogatással ösztönzi a helyi törekvéseket, ezért 
célszerű a pályázat benyújtásához szükséges sajáterő meglétét az éves költségvetési rendeletben 
biztosítani, hogy a központi támogatás elnyerésével a közművelődési intézmény fejlesztése 
megvalósuljon. 

Záró rendelkezés: 
10.§. 

A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba 
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Szőc, 2000. február 24. 
 
Óvári István sk. Rajmon Lászlóné sk. 
polgármester jegyző 
 
A kihirdetés napja: 2000. február 29. 



Szakmai program 

Helyzetelemzés: 

Szőc község 460 lelkes település Veszprém megyében Halimba és Nyirád községek között helyezkedik 
el. A község megközelíthető vasúttal Ajkáig, onnan autóbusszal, vagy személygépkocsival. 
Változatos szépségű domborzatok, Szőlőhegy veszi körül. Központjában található a falu jelképeit 
/címer és zászló/ díszítő Római katolikus templom, a Művelődési Ház melyben működik a Háziorvosi 
szolgálat, a Posta, a Könyvtár, a falu centrumában van egy élelmiszerbolt, egy vendéglő. 
 
Demográfiai adatok: az önkormányzat működési területén létesült – Megyei Önkormányzati 
fenntartásban – egy 178 főt befogadó idősek Otthona. 
A falu lakóinak száma 282 fő, 0-18 éves korúak száma 64 fő, 18 éven felüliek 191 fő, 70 éven felüliek 
száma 27 fő. 
 
A községben nincs óvoda, iskola, a gyerekek az 5 km-re lévő Halimba község Önkormányzatával közös 
fenntartású intézménybe járnak naponta, autóbusszal, melynek költségeit az önkormányzat fedezi, 
ez 43 gyereket érint. 
 
A Közös Művelődési ház működését az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal költségvetésében 
szakfeladatként biztosítja. 
A Művelődési ház közösségi tere 250 főt befogadó, színpadrésszel, a nagyterem közepén 
összecsukható ajtórendszerrel elválasztható. 
A kultúrház ad otthont a helyi civil szervezeteknek, Ifjúsági Klub, Nyugdíjasklub, Vöröskereszt, Szőc 
községéért Alapítvány, Egyházközség. 
Az önkormányzat 1999-ben és ez évben is közhasznú foglalkoztatásra benyújtott pályázaton elnyert 
összegből biztosítja a könyvtár és a Művelődési ház működésének személyi feltételeit. Ezáltal ismét 
megpezsdült a község közösségi élete. A házban zajlanak le a községben megrendezett ünnepségek, 
megemlékezések, Képviselőtestületi ülések, Falugyűlések, különböző fórumok. 
Az évente megrendezett ünnepségek /Farsang, Húsvéti ünnepség, gyerekeknek tojásfestés, díszítés 
tanítás, májusfa állítás az ifjúsági klub részéről, Flórián napi Búcsú megszervezése, anyák napja, 
gyermek nap, Szüreti mulatság, Mikulás, Családi karácsony, idősek napja, bálok, közösségi 
összejövetelek és még lehetne sorolni/. 
 
Kultúrházunk kihasználtságát programok szervezésével szeretnénk segíteni, nagy helyigényű 
rendezvényeknek a helyszíne biztosított. A községben az egyetlen közösségi létesítmény, ahol a 
fiatalok kulturáltan – költségmentesen – szórakozhatnak, az önkormányzat programok szervezésével 
gondoskodik a tanuló ifjúság szabadidejének hasznos eltöltéséről. 
Az elmúlt évben az önkormányzat mintegy 1,2 millió Ft-ot fordított az épület fűtéskorszerűsítésére és 
felújítására. 
Szeretnénk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt érdekeltségnövelő pályázaton 
elnyert – vissza nem térítendő támogatás felhasználásával – a technikai, műszaki feltételeket 
megteremteni, mert jelenleg az ehhez szükséges semmilyen eszközzel nem rendelkezünk. 
 
Szükségünk volna keverő – erősítőre, hangfalakra, /URH szett/ mikrofonra, - zsinór nélkülire is – 
mikrofon állványokra, Magnó Deck-re, CD-re és egy nagy képernyős televízióra. 



A Soros Alapítványtól egészségmegőrző programra elnyert összegből szakelőadók gyógytornát és a 
fiataloknak aerobikot tartottak, ezen programok folyamatossá tétele érdekében szükség volna videó 
lejátszóra és nagy képernyős televízióra, így az előadók jelenléte nélkül folytatható a program. 
Községi ünnepségeink alkalmával a szükséges technikai eszközöket más önkormányzat, vagy 
vállalkozó – térítéses – közreműködésével tudtuk csak megoldani. 
Az önkormányzat költségvetése nagyon szűkös, mindössze 26 millió Ft-ból kell gazdálkodnunk. A 
bevételeket csak az állam támogatása és a normatíva képezi, melyet elsősorban a kötelező feladatok 
ellátására kell fordítani. 
Önkormányzatunk csak a pályázati lehetőségek kihasználásával és kedvező elbírálásával tud 
fejlesztést végrehajtani. 
 
A Művelődési ház műszaki, technikai fejlesztésével fő célunk: a faluban élő lakosság, tanulók, fiatalok, 
idősek összetartásának erősítése, szabadidejük értelmes eltöltése, sokoldalú fejlődésének segítése. A 
cél érdekében szervezett oktatási, művelődési, egészség-megőrzési, sport és szabadidős programok, 
rendezvények lebonyolításához szeretnénk biztosítani a színvonalas technikai kiszolgálást. 
Célkitűzéseink megvalósítása érdekében közművelődési rendeletet alkotott az Önkormányzat 
Képviselő testülete, meghatározva abban a helyi kulturális tevékenység irántiigények fejlesztését. 
 
Szőc, 2000. február 24. 
 
 
 
Óvári István Rajmon Lászlóné 
polgármester jegyző 
 
 


