
IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete 

Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatairól 

Ipolyszög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

E rendelet hatálya kiterjed az Ipolyszög Község Önkormányzata számára kötelező közművelődési feladatokat 
ellátó szervezetekre és az azok szolgáltatásait igénybe vevők körére.  

       2. § 
 

(1) Ipolyszög Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésében nevesített alábbi 
közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

 (2) Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatainak ellátását  

a) közművelődési megállapodás alapján a nem önkormányzati fenntartású közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények támogatásával, 

b) művészeti-művelődési közösségek, társadalmi és egyéb szervezetek, kulturális vállalatok és vállalkozások 
számára nyújtott infrastrukturális és pénzügyi segítségnyújtással, 

c) közösségi színtér biztosításával végzi. 
(3) Ipolyszög Község Önkormányzata kötelező közművelődési feladatait az alábbi közösségi színtereken látja el: 

a) Települési Könyvtár 
b) Szabadtéri Színpad 

3. §  

Ipolyszög község kiemelt közművelődési rendezvényei az alábbiak: 

a) Március 15. – Nemzeti ünnep 
b) Augusztus 20. – Állami ünnep 
c) Falunap – Ipolyszög Község hivatalos ünnepnapja 
d) Október 23.  – Nemzeti Ünnep 
e) Karácsonyváró Ünnepség 

 

4. §  

Ipolyszög Község Önkormányzata a saját fenntartású intézménye által el nem látott, a település életében jelentős 
és folyamatos közművelődési feladatok megvalósítására a Kultv. 79. §-a szerint, külön Képviselő-testületi 
döntéssel közművelődési megállapodásokat köt.  

5. § 

(1) A közművelődési feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének fedezetét az 
önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati úton elnyert támogatások, az 
intézményi működési bevételek és a tevékenységben részt vevők saját ráfordításai biztosítják.  



(2) Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét és címzettjeit a 
Képviselő-testület a pénzügyi lehetőségek függvényében az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

6. §  

Ipolyszög Község Önkormányzata a közösségi színtér igénybe vevői számára a létesítmény használati és 
szolgáltatási szabályzatában leírtaknak megfelelően kedvezményeket nyújthat az alábbiak szerint: 

a) diákoknak, 
a) nyugdíjasoknak, 
b) családosoknak, nagycsaládosoknak. 

 
7. §  

Ipolyszög Község Önkormányzata elismeri és segíti a városban működő civil szervezeteket, közösségek 
munkáját, a közművelődés területén számít ezen szervezetek együttműködésére.  

8. § 

Ipolyszög Község Önkormányzata közművelődési feladatainak ellátása során, azok eredményes végrehajtása 
érdekében rendszeres kapcsolatokat tart fenn a településen működő egyházi szervezetekkel, a Nógrád megyei 
médiával, gazdálkodó szervezetekkel.  

9. § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

10 §  

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek  
való megfelelést szolgálja. 

                 
 
 
 
                Kárdási Jánosné                                                                    dr. Varga Andrea 
                   polgármester                           jegyző 

 

 

Kihirdetve: Ipolyszög, 2017. szeptember 28.                                               dr. Varga Andrea 
                           jegyző 

 


