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A közművelődésről. 
 

Bükkszék Község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló módosított 1997. 
évi CXL. Törvény 77. §.-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési 
tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 
I.  Fejezet 

 
A rendelet célja 

 
1. §. 

A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom 
művelődési, kulturális igényeinek kielégítéséhez, a hagyományok megőrzéséhez, ezzel 
alakosság életminőségének javításához hozzájáruljon. 
Ennek érdekében a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa a településen élők jogát, hogy: 

- megismerhessék a kulturális örökség javait, és ezek jelentőségét a történelem 
alakulásában, a nemzet, nemzetiségi és etnikai kisebbségi értékeket az oktatás, a 
közművelődés, a könyvtári szolgáltatás segítségével,  

- igénybe vehessék a nyilvános könyvtári szolgáltatást, a közművelődési 
szolgáltatást, 

- műveltségüket gyarapíthassa, e célból közösségeket hozhassanak létre, azt 
működtessék, 

- a művelődési céljaik megvalósításához közösségi színteret, szervezeti és tartalmi 
segítséget kaphassanak. 

 
II.  fejezet 

 
Általános rendelkezések 

 
2. §. 

 
(1) E rendelet hatálya Bükkszék község közigazgatási területére terjed ki. 
(2) A rendelet személyi hatály a közigazgatási területen élő magánszemélyekre, jogi 

személyekre, jogi személyiséggel nem rendlkező szervekre terjed ki. 
 

III.  fejezet 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

3. §. 
 



(1) Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődési 
tevékenysége során kiemelt feladatának tekinti: 

- az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzeti és kisebbségi 
kultúrák megismerését, 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési 
kezdeményezésének segítését, 

- a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, 
érdekérvényesítésének segítését, 

- a nyilvános községi könyvtár működtetését. 
(2) Bükkszék Község Önkormányzata további feladatának tekinti: 

- a helyi hagyományok ápolását, értékmegőrzését, a hagyományőrző közösségek 
működésének segítését, 

- a szabadidő szórakozási feltételeinek gazdagítását műsoros rendezvényekkel, 
- az ünnepek kultúrájának gazdagítását, 
- a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését. 

 
 

4. §. 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatának ellátása érdekében: 
- intézményeket működtet, 
- évente idegenforgalmi rendezvénytervet készít, mely tartalmazza a közművelődési 

rendezvényeket is, 
- együttműködés közművelődési célú civil szervezetekkel. 

 
 

IV.  fejezet 
 

Az önkormányzat közművelődési intézményei 
 
5. §. 

 
(1) Az önkormányzat közművelődési feladat ellátása érdekében az alábbi létesítményeket 
működteti: 

- Faluház, Bükkszék Egri u. 7. 
� Községi Könyvtár 
� Ifjúsági klub 
- Kézművesház, Bükkszék, Rákóczi u. 51. 

 
(2) A közművelődési feladatok ellátásában közreműködnek az Önkormányzat által 
működtetett intézmények közül az Óvoda, Általános Iskola, valamint a Sirok-Bükkszék 
Körjegyzőség. 
 

V. fejezet 
 

Közművelődési feladatok finanszírozása 
 
6. §. 

 



(1) Az önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai ellátásához 
szükséges feltételek pénzügyi fedezetét éves költségvetésében biztosítja. 
 

VI.  fejezet 
 

Hatálybalépés 
 
7. §. 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. 
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