
Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2009. (X.28.)Ör 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
26/2000.(11.29.)sz. Ör módosításáról 

 
 

1. § 

 
Az 5. § helyébe a következő rendelkezés lép 
 
Az önkormányzat a törvény által javasolt, a 4. §-ban felsorolt formákat a település kulturális 
hagyományai, és a helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alapján az alábbiakkal bővíti 
ki. 

- a településen élők érdekérvényesítésének biztosítására, az információáramlás 
elősegítésére az eMagyarorszag pont, Ifjúsági pont működési feltételeinek biztosítása, 

- a települési-művelődési, művészeti és közösségi életének elősegítése érdekében 
kiemelt figyelmet fordít a népzene, néptánc hagyományőrzésére, valamint a népi 
kultúra és a hagyományos mesterségek tárgyi emlékeinek megőrzésére és gyűjtésére, 

- a helyi sajtóban részletes tájékoztatót ad a törvény hatálya alá tartozó feladatokról, 
rendezvényekről, eseményekről. 

 
 

2. § 

 
Az 6. § helyébe a következő rendelkezés lép 
 
Az Önkormányzat -  a törvény 78. §-ának (2) bekezdésben foglalt előírásai szerint – és a 
rendelet 4-5. §-aiban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és 
működtetett, önállóan működő költségvetési szerv, a Szociális Alapszolgáltatási Központ és 
Faluház, mint közszolgáltató szerv látja el. 
Az intézmény gazdálkodási feladatait Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő- 
testületének Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
látja el, az erre vonatkozó külön megállapodás alapján. 
 
 

3. § 

 
 
Az 8. § (1), (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép 
 

(1) Apátfalva Község Önkormányzatának közművelődési Intézménye a Szociális  
Alapszolgáltatási Központ és Faluház. 
Alaptevékenységét az intézmény alapító okirata tartalmazza. 
Az intézmény közművelődési feladatait ellátó telephelye: Faluház, 6931 Apátfalva, 
Templom u. 57. 
Alaptevékenysége: 

a.) Művelődési központok, házak tevékenysége: ismeretterjesztő színházi 
előadások, szakkörök, klubok, önköltséges tanfolyamok szervezése, közösségi 
rendezvények biztosítása, zeneórák, néptánccsoportok működése, politikai 



pártok és társadalmi egyesületek közös rendezvényeinek helybiztosítása, - 
működteti az eMagyaerország pontot és Ifjúsági pontot. 

 
b.) Nyilvános könyvtári tevékenység: gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, 

megőrzése, gondozása és rendelkezésre bocsátása, –tájékoztat a könyvtár és a 
nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,- -biztosítja 
más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, -részt vesz a 
könyvtárak közötti dokumentum- és információ cserében, -helyismereti 
információkat és dokumentumokat gyűjt, - szabadpolcos állományrésszel 
rendelkezik. 

 
(2) A Szociális Alapszolgáltatási Központ és Faluház minden év november 30-ig 

elkészíti a Faluház munkatervét és beszámol az adott év munkájáról. A képviselő- 
testület december 31-ig elfogadja az intézmény következő évi munkatervét. 

 
(3) Hatályon kívül helyezve. 

 
4.  § 

 
Az 13. § a) pontja hatályon kívül helyezve 
 

5.  § 

 
A 14. § hatályon kívül helyezve 
 

6. § 

 
A rendelet az alábbi 17. §-al egészül ki: 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/ 
EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.   
 

7. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a módosítással nem érintett rendelkezések 
továbbra is hatályosak. 

 
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a 26/2000. (11.29.)Ör 8. § (3) bekezdése, a 13. § a) pontja és a 

14. §.  
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