
Serényfalva Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 
12/2003. (V.27. )számú rendelete 

a helyi közmûvelõdési tevékenységrõl 
 
 

Serényfalva Község Önkormányzati Képviselõ-testülete a �Kulturális javak védelmérõl és a 
muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. 
évi CXL. törvény 77. §.-ában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában mûködõ 
a) Polgármesteri Hivatalra 
b) Könyvtárra 
c) Mûvelõdési Házra 
d) nevelési és oktatási intézményekre 
e) közmûvelõdési és nyilvános könyvtári tevékenységet ellátó és igénybe vevõ 

személyekre és szervezetekre  
f) azokra a szervezetekre, közösségekre, magánszemélyekre, amelyekkel az 

önkormányzat a törvényben meghatározott közmûvelõdési feladatok ellátására helyi 
közmûvelõdési megállapodást köt. 

 
2. §. 

 
Az önkormányzat alapvetõ kötelezõ közmûvelõdési feladatait a nevelési-oktatási 
intézmények a Mûvelõdési Ház és a Könyvtár intézménye útján látja el, melyek 
tevékenységi köre: 

- helyi közösségi színtér 
- nyilvános könyvtári feladatok 

 
3. §. 

 
A rendelet kiemelt célja: 

a) a település igényeihez és lehetõségeihez igazodó helyi közmûvelõdési élettér 
biztosítása az önkormányzat és a nevelési-oktatási intézmények, a lakosság széles 
körének együttmûködésével, 

b) a helyi értékek védelmének erõsítése, a település hagyományainak ápolása, 
c) a kisebbségi kultúra értékeinek gondozása, 

 
4. §. 

 
(1)  Az alapvetõ kötelezõ mûvelõdési feladatokat a rendelet 1. számú melléklete  
       tartalmazza. 
 
(2)  A könyvtár nyilvános könyvtári feladatait a rendelet 2. számú melléklete  tartalmazza. 
(3)  A könyvtár használatának szabályait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
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5. §. 
 

Az önkormányzat a közösségi közmûvelõdési feladatokat az alábbiak szerint állapítja meg: 
(1)  Helyi közösségi közmûvelõdési feladatok: 

a) helyi mûvelõdés gondozása 
b) óvodás és iskoláskorú gyermekek részére játszóház tartása 
c) nyilvános könyvtári feladatok ellátása 
d) testvér települési kapcsolatok létrehozása, ezen belül kiemelten megvalósítandó 

cél: 
                  a kulturális örökség ápolása, védelme, megismerése, 
                  amatõr csoportok kölcsönlátogatásai  
                  részvétel rendezvényeken, seregszemléken 
                  rekreációs felnõtt csereüdültetés szervezése 
 
(2)  Kapcsolódó rendezvények 

- Március 15. nemzeti ünnep 
- Gyermeknap 
- Sajó-völgyi Folklórfesztivál kihelyezett helyszíne 
- Augusztus 20. az államalapítás ünnepe 
- Idõsek estje  
- Oktatási intézmények kulturális rendezvényei ( jótékonysági estek, állatok világnapja, 

stb.) 
 

6. §. 
 

Az önkormányzat kötelezõ közmûvelõdési feladatait a közoktatási intézmények, a 
mûvelõdési Ház és a Könyvtár útján látja el. 
 

7. §. 
 

(1) Az önkormányzat támogatja a községben civil közösségek, önszervezõdések 
létrehozásának kezdeményezését, és támogatja a közösségi célú, a község lakosságának 
széles körét érintõ társadalmi szervezetek munkáját. 
Ezen szervezetek: 

- Nyugdíjas Klub ( férfi, nõi ) 
- Serényfalvai Sport Egyesület 
- Serényfalvai Polgárõregyesület. 

  
(2) A civil közösségek, szervezetek létrehozásával ellátandó feladatok: 

   - a község hagyományinak, természeti, mûvészeti, vallási értékeinek, jeles 
személyiségeinek, speciális közösségeinek, új kezdeményezéseknek a bemutatása, 
értékelése, 

  -   a lokálpatriotizmus növelése  
    - a szabadidõ hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések, melyek a fizikai erõnlét 
fejlesztésére, a mentális egészség kondicionálására, a sport és kultúra kapcsolatának 
gondozására irányulnak 
 - amatõr mûvészeti alkotókedvet, tehetséget gondozó tevékenységi formák, mûvészeti 
közösségek mûködtetése. 
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8. §. 
 

(1) Az intézmények a képviselõ-testület munkatervében meghatározottak szerint számolnak 
be tevékenységükrõl. 

(2) A civil szervezetek tájékoztatást adhatnak a képviselõ-testület felkérésére 
tevékenységükrõl. 

(3)  
9. §. 

 
Az önkormányzat � lehetõségeihez mérten � a civil szervezetek általános mûködéséhez és 
szervezett programjaihoz éves költségvetésében támogatást nyújthat. 
 

10. §. 
 

Az önkormányzat és intézményei folyamatos kapcsolatot tartanak a térségi közmûvelõdési 
intézményekkel. 
 

11. §. 
 

Serényfalván a közmûvelõdés színtere ( közösségi színtér ) az önkormányzat tulajdonában 
lévõ ingatlanban ( színpad, nézõtér, klubhelyiség, mellékhelyiségek, udvar, szabadtéri 
színpad ) lévõ, az önkormányzat fenntartásában mûködõ  Mûvelõdési Ház. 
 
 

12. §. 
 

Jelen rendelet a kihirdetésével lép hatályba. 
 

k.m.f. 
 
 

 
Szerna Csaba  sk.           Dr. Herczeg Tibor sk. 
polgármester                 jegyzõ  
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Serényfalva,2003.június 27. 
 

Dr. Herczeg Tibor sk. 
                           jegyzõ  
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1. sz. melléklet 
 
 

Serényfalva Község alapvetõ közmûvelõdési feladatai 
 

a) A helyi mûvelõdési szokások gondozása, fejlesztése. A mûvészetek befogadásának 
segítése. Színházlátogatás szervezése. Az ünnepek, megemlékezések hagyományának 
ápolása. Alkalmi mûvelõdési, szórakozási lehetõségek szervezése.  

b) Önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, foglalkozások biztosítása. Az iskolás korú 
gyermekek részére rendszeres játszóház tartása, praktikus ismeretek átadása. 

c) Civil szervezetek, önszervezõdõ klubok létrehozásának kezdeményezése, támogatása . 
Tevékenységükhöz színtér és infrastruktúra ingyenes biztosítása. A pályázatokról 
információ átadása, és segítségnyújtás az elkészítésében. 

d) Nyilvános könyvtári feladatok ellátása. 
e) A megye, a térség közmûvelõdési intézményeivel való kapcsolattartás. 
f) Kultúrák közötti, testvér települései kapcsolatok létrehozása, ápolása. 

- A kulturális örökség ápolása 
      - Amatõr csoportok kölcsönlátogatásai 
      - Részvétel rendezvényeken, seregszemléken 
      - Rekreációs felnõtt csereüdültetés szervezése 

 
 

2. sz. melléklet 
 

A könyvtár nyilvános könyvtári feladatai 
 
A könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek számára 
korlátozás nélkül közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári szolgáltatást. A Kulturális 
javak védelmérõl szóló 1997. évi CXL. törvény értelmében: 

- Gyûjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megõrzi, gondozza és rendelkezésre 
bocsátja. 

- Kötelessége az információs, mûvelõdési és szakirodalmi igények kielégítését 
biztosítani. 

- Biztosítja a település részére azokat a könyvtári ellátási szolgáltatási normákat, 
amelyeket az érvényes könyvtári szabályok elõírnak. 

- A könyvtárnak be kell szereznie, meg kell õriznie, és hozzáférhetõvé kell tennie 
azokat a gyûjtõkörébe tartozó dokumentumokat, amelyek az egyetemes és nemzeti 
kultúra, a tudományos kutatás és társadalmi fejlõdés szempontjából jelentõsek. 

- Helyismereti információkat és dokumentumokat gyûjt. 
- Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését. 
- Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. 
- A beszerzett dokumentumokat köteles nyilvántartani, és azokat az olvasók számára 

feltárni, hozzáférhetõvé tenni. 
- Együttmûködik a település intézményeivel, alapítványaival, egyesületeivel a kultúra 

közvetítése területén � sajátos eszközeivel. 
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3. sz. melléklet 
 
 

Serényfalva Községi Könyvtár 
Könyvtár- használati szabályzata 

 
 

Az 1997. évi CXL. törvény 56. §. (1-6) bekezdései szabályozzák a könyvtárhasználat 
feltételeit. 
 

1. A könyvtárat, annak részlegeit csak a beiratkozott olvasók használhatják. A 
beiratkozást minden naptári évben meg kell újítani. 

 
2. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások: 

- Könyvtárlátogatás  
- A könyvtár által kijelölt gyûjtemények helyben használata 
- Az állományfeltáró eszközök használata 
- Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól 

 
3. Az olvasó évi 100.-Ft beiratkozási díjat fizet. Mentesülnek a beiratkozási díj alól a 

16 éven aluliak és a 70 éven felüliek. A pedagógusok ingyen használhatják a 
könyvtárat. A 16 éven felüli diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulók 50 % 
kedvezményben részesülnek. 

 
4. Beiratkozáskor az olvasó kitölt egy adatlapot és nyilatkozatot ír alá, amelyben 

kötelezettséget vállal a könyvtár szabályainak betartásáért. A beiratkozásnál az 
olvasó személyt azonosító arcképes igazolvánnyal igazolja magát. Az önálló 
keresettel nem rendelkezõ kiskorúak belépési nyilatkozatát a szülõ, vagy gyám írja 
alá, ezzel a kiskorúért kezességet vállal. 

 
5. A könyvtár az olvasó adatait csak addig az ideig õrzi meg, míg az olvasó a tagsági 

viszonyát fenntartja, ill. az azt követõ két évig. 
 

6. Az olvasó egyszerre 6 db könyvet kölcsönözhet 4 hétre. A kölcsönzési idõ az olvasó 
kérésére meghosszabbítható. A kötelezõ irodalom kölcsönzési ideje 2 hét. Bizonyos 
kiadványoknál lehet néhány nap. 

 
7. Az olvasónak a könyvtári könyvet gondosan kell kezelnie, abba bejegyeznie nem 

szabad. Óvni kell a könyvet mindennemû rongálástól és a kölcsönzési határidõ 
lejártáig vissza kell szolgáltatni. 

 
8. A kölcsönzés határideje 4 hét. A könyvtáros az olvasó kérésére a határidõt 

meghosszabbíthatja. Ha az olvasó a határidõ lejártakor a könyvet nem szolgáltatja 
vissza, a könyvtár felszólítást küld, késedelmi díjat, posta és egyéb díjat számol fel: 

 
- Elsõ felszólítás után: 30.-Ft posta és egyéb költség 
- Második felszólítás után: 50.-Ft posta és egyéb költség  
- Harmadik felszólítás után: 80.-Ft posta és egyéb költség 
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9. Ha a kölcsönzött könyv elvész, vagy megrongálódik, az olvasó köteles ugyan annak 

a mûnek a kifogástalan állapotban lévõ példányát leadni a könyvtárnak. Ha az olvasó 
ennek nem tesz eleget, köteles a könyv napi forgalmi értékét megtéríteni. Az 1990 
elõtt megjelent könyvek forgalmi értéke az eredeti ár négyszerese, az 1990 után 
megjelent kiadványok esetén a beszerzési ár kétszerese. 

 
10. Állandó használat célját szolgáló kézikönyveket, különleges értékû ritka 

könyvpéldányokat, lexikonokat, térképet, albumokat, idõszaki kiadványokat 
(folyóirat, napilap) csak a könyvtárban lehet használni. 

 
11. Az állományunkban nem található könyveket az olvasó kérésére más könyvtáraktól 

könyvtárközi kölcsönzés keretében átkölcsönzi a könyvtár. A könyvtárközi 
kölcsönzés összes költsége az olvasót terheli. 

 
12. A szabályzatot megszegõ olvasótól a könyvtáros a kölcsönzés jogát megvonja. 

 
 

 


