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A kultúra kollektív öntudat és emlékezet, a köz épüle
tének „habarcsa". H a minősége gyengül, tartása elenged, akkor 
megrendül a közösség, a helyi közösség összetartó ereje is. 

A helyi közművelődés egyszerre adottság és - ápolása, meg
őrzése - feladat. Feladat, amelyet tehát az adott önkormányzatnak 
a települési tradíció alapján kell a mindenkori helyi költségvetés 
függvényében finanszíroznia. 

A rendszerváltást követően az önkormányzatok között 
egy sajátos verseny indult meg. Egy olyan verseny, amelynek 
célja, hogy az önkormányzatok a polgátaiknak minél magasabb 
szintű életminőséget tudjanak nyújtani. Ezen verseny legfőbb 
megjelenési területe - a községi önkormányzatok esetében - az 
infrastruktúra volt, mégpedig a meglévő infrastrukturális el
maradás felszámolását szolgálta, Ezzel párhuzamosan a helyi 
önkormányzati intézményrendszer (oktatás, kultúta) működési 
kiadásainak lefaragása történt. 

A z önkormányzatok infrastruktúrát fejlesztő törekvése 
érthető, sőt ez valóban fontos és logikus is, hiszen a helyi köz
hatalmi testületek működését a polgárok út-, járda- és csatorna 
méterekben mérik, ítélik meg. Es az is érthető volt, hogy ennek 
nem eshet áldozatul a helyi kulturális intézményrendszer. 

A z 1997. évi C X L . törvény egyértelműen lerögzíti az ön
kormányzatok közművelődési feladat- és hatáskörét, finanszí
rozási szabályait, a helyi lakossági részvétel módját, illetve a 
helyi és központi közművelődési igazgatási szervek kapcsolat
rendszerét. Bár keretjellegű, de más vonatkozásban egyértel
műen szabályozza azokat a szegmenseket, amelyek a közmű
velődés területén az elmúlt időszakban kérdésként felvetődtek. 

A kétdéses tefületek: 
a) Az állam milyen mértékben liajlandó szerepet vállalni a 

közművelődés finanszírozásában? 
A jelenlegi gazdasági viszonyokból adódóan a közmű

velődés „értékesítése" piaci alapon nem valósulhat meg. A köz
művelődés feltételeinek megteremtéséhez megfelelő állami 
szerepvállalás szükséges. Ezt a törvény az úgynevezett nonnatív 
hozzájárulással oldja meg. 

Ez helyi önkormányzati nézőpontból egyfajta „pánt
likázás". Sajnos a hozzájárulás mértéke nem elegendő az adott 
helyi közművelődés finanszírozásához (oktatási területen is ha
sonló a helyzet). így az önkormányzatnak más forrásokból kell 
biztosítani a hiányzó fedezetet. 

Egy feladat finanszírozása önmagában nem emelhető ki a fel
adatok sorából. Végleges megoldást csak az önkonuányzatok pénz
ügyi szabályozása és minimálisan a középtávú kiszámíthatóság adhat. 

b) Intézntény vagy program finanszírozás? 
A törvény az intézményfenntartást (közösségi szinten) te

szi kötelező feladattá, mely községi - kistelepülési - szempontból 
a szerencsésebb, hiszen így a jelenlegi intézményhálózat további 
működését teszi lehetővé. Ezen intézményhálózat fenntartása 
megadja azokat az alapokat (kötelezettségeket), amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a törvény keretjellegéből adódóan a helyi 
önkormányzat közművelődési rendelete alapján helyi tartalom
mal tölthesse meg a település. 

c) Lakossági képviselet kérdése 
A jelenlegi törvényi szabályozások alapján már több „ága

zatban" működik a fenntartó (önkormányzat) - a feladatellátó 
(intézmény és közalkalmazottak) - és az igénybevevők (lakosság) 
hármas egysége, amely most a közművelődési területen is meg
jelenik. Ez a fajta szabályozás újszerű, de lényegét tekintve a 
három érdek egymással való egyeztetése - más területekhez ha
sonlóan - szinte csak pozitív változásokat hozhat. 

Összegzésképpen elmondható, hogy az 1997. évi C X L . 
törvényre egyértelműen szükség volt, hiszen a mai kor követel
ményeinek megfelelően újraszabályozza a közművelődéssel kap
csolatos feladatokat, rögzíti az önkormányzatok hatáskörét, de 
azt is tudomásul kell vennünk, hogy a törvény keretjellegéből 
adódóan annyi fog „megvalósulni" belőle, amennyit az önkor
mányzatok fel tudnak vállalni. 

Molnár Tamásné, 
a kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház igazgatója 

25 éve dolgozom a közművelődés területén, amely so
hasem tartozott a könnyű feladatok közé. A legfontosabbnak 
mindig azt tartottam, hogy a lakosság étdekeit helyezzük elő
térbe. Nagyon vártuk már az új törvény megjelenését. Bár 
Kaba községben a közművelődési tevékenységre a helyi 
vezetők odafigyeltek, segítették, ennek ellenére csak a szin
tentartásig jutottunk el. 1972 óta ugyanannyi létszámmal 
többszörös feladatot végzünk el. A z épület úgy áll, mint 25 
évvel ezelőtt, igaz háromszor kellett a tetőt megjavítani, a 
fűtési és világítási rendszert újra cserélni. 

A törvénytől azt váltam, hogy biztonságot ad. Az t , hogy a 
közművelődéséit is kötelezettséget kell vállalni egy adott tele
pülés vezetésének. Biztosítani a közművelődés végzéséhez szük
séges feltételeket, így a helyet (színteret), szakembereket, vala
mint a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet. 

A törvény tartalmazza a helyi önkormányzatok kötele
zettségeit a közművelődési feladat vállalása területén, így a 
lakosság részére biztosítva van továbbra is a lehetőség a 
művelődésre, hagyományok ápolására, közösségi munkában 
való részvételre. Ehhez a kötelező feladatokat a törvény 
előírja. 

Véleményem szerint szerencsés is, hogy a törvény ilyen 
formában született meg és nem külön-külön. Együttesen kezeli 
a kultúta értékeit, és megőrzéséről, műveléséről felelősen gon
doskodik. Ehhez szükséges az, hogy helyi, önkormányzati szin
teken is felelősségteljesen gondoskodjanak a művelődés lehe
tőségeitől, feltételeinek megteremtésétől. 

A törvény megjelenése miatt most helyi szinten az „odafi
gyelés" efőteljesebb, de továbbra is meg kell küzdeni minden 
eredményért. Továbbra is kérdés, hogy helyi szinten, hogyan 
tudjuk képviselni, mi, közművelődési szakemberek a kultúra 
ügyét. Továbbra is „rámenősnek" kell lenni, mert helyi szinten 
ezen múlik, hogy a költségvetésből mennyit szánnak a kultútára. 
A törvény a fenntartói étdekeltséget is célozza, mivel a központi 
támogatást majd annak arányában nyújtja, ahogy most a telepü
lési önkormányzatok részt vállalnak a finanszírozásban. Ebben az 
évben önkormányzati választások is lesznek. A törvényt majd 
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az új képviselőkkel is meg kell ismertetni. Reméljük, hogy a 
végrehajtási rendelet is segítséget nyújt ebben. 

Eddigi munkám során is kihívásnak tekintettem a község
ben végzett közművelődési munkámat és a jelentkező nehézsége
ket is úgy fogtam fel, mint megoldandó feladatot. Ügy érzem, 
hogy egy a személyisége miatt elfogadott, jól felkészült szakember 
nagyon sok segítséget: kaphat a törvény által. 

A feladat megnövekedett, az igény nőtt a munkánk iránt. 
Ez is bizonyítja, hogy munkánkra a lakosság igényt tart. 

A kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház anyagi gondokkal 
nem küzdött fennállása óta. A fenntartók mindig úgy értékelték a 
tevékenységünket, hogy jó színvonalon végezzük, és a működés
hez szükséges pénzt biztosították. Látványos fejlesztésére azért 
nem került sor, mert nagy értékű javítási munkák elketülhetet-
lenek voltak (pl. tetőjavítás beázás miatt három alkalommal, víz
vezeték és fűtés teljes cseréje, olajtüzelésről gázfűtéste való átté
rés, homlokzat felújítás stb.). 

Nem sikerült megoldani, hogy a létszámot bővítsük, pedig 
erre nagyon nagy szükségünk lenne. 

A z 1998. évi költségvetésünk a következő : 
A bér a múlt évi eredeti előirányzathoz viszonyítva 16%-kal 

emelkedett. A dologi kiadások 7%-kal emelkedtek. Kaba község 
összköltségvetése 540 millió forint. 

A művelődési ház költségvetése: 11 millió forint (a községi 
könyvtár fenntartásával, benne energia, takarítás, egyéb fenntar
tás). A művelődési ház saját bevétele 3 millió fotint. 

A z összköltségvetés 2,1%-a közművelődési kiadás Kaba 
községben (a könyvlát kiadása nélkül). 

1 lakosra jutó közművelődésre fordított összeg 1685 forint. 
Kaba község lakosainak száma 6770 fő. 

Gengye Rezső, 
a vasvári Városi Művelődési Ház igazgatója 

Pozitívnak tartom azt a tényt, hogy az önkormányzatoknak 
törvényi kötelezettsége van ma Magyarországon a közművelődési 
intézményrendszer valamilyen formában való üzemeltetéseié. A 
„90"-es évektől tartó bizonytalan állapot után legalább az kimon
datott, hogy kell intézményrendszer és kellenek a szakemberek, 
akik azokban dolgoznak. 

A népművelő szakmai, társadalmi presztízsének erősödését 
elősegíti a törvény, még akkor is, ha újabb bizonytalanságokat is 
magában hordoz. A törvény megformálásában fontosnak tartom a 
szakma szerepét, és azt az éveken keresztül tartó vitát, amely meg
szülte ezt a törvényt. A gyenge pontjának tartom a következőket: 
annak ellenére, hogy emelkedő tendenciával biztosít az önkor
mányzatoknak finanszírozást, ez annyira kevés, hogy a szegényebb 
önkonnányzatokat arra fogja majd ösztönözni, hogy mivel saját 
maga nem tud még ehhez hozzálenni, erről is lemond és inkább 
nem biztosítja a fenntartást. Annyira „rugalmas" a törvény, hogy 
ez az erénye a hátránya is egyben (pl. működtetésre szerződést 
köthet az önkormányzat bárkivel, de ez a szerződés, ha jogilag ép
pen megfelelő is lesz, szakmailag nem lehet garancia és biztosíték, 
kijátszható.) 

M i v e l még nincs végrehajtási, utasítás, az értelmezése 
is tág keretek között mozog. Önkormányzati, hivatali veze
tőknek szerintem segíti a munkáját, mert ad egy keretet, 
amit végre kell hajtani, de azon belül viszont az adott helytől 
rengeteg függ. 

Gazdaságilag nem jobb a finanszírozás, de legalább az a 
kevés biztosnak tudható, ha eleget tesznek a törvénynek. 

Bakos György, volt népművelő, 
a kőszegi Kidturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke 

A törvényt alapvetően jónak tartom, fontos, hogy kimond
ja, hogy a közművelődés kötelezően ellátandó feladat. A törvény 
biztosítja a személyi és tárgyi feltételek követelményeit, az intéz
mény megszüntetéshez még kevesebb lehetőséget hagy szabadon. 
A központi támogatás az önkonnányzat intézmény finanszírozásá
nak 1/5-ét biztosítja államilag, de a 4/5 még így is önkonnányzati 
támogatás! 

Pócza Zoltán, a kőszegi művelődési Mz igazgatója 

Véleményem szerint a törvény legnagyobb erénye a meg
születése. Végre törvényhozási szinten foglalkoztak a KULTÚRA 
ügyével, törvényi szabályozásával. Természetesen a végrehajtás 
fogja eldönteni, hogy valóban mit valósítunk meg belőle. Ez 
további munkát igényel, mely jó hatással lehet az ön-konnányzat 
gondolkodásának befolyásolásában. Helyi szinten is egyértelműsíti 
létjogosultságunk. 

A törvény megkérdőjelezhetetlenné teszi létünket, mely a 
m i intézményünk esetében - melyet két éve be kívántak zárni -
nagyon fontos. A feladat meghatározásban például előírt olyan 
tevékenységeket, amelyek eddigi ellátása nem mindig nyerte el az 
önkonnányzat tetszését, főleg, ha azt anyagilag is támogattuk. A z 
idei év pluszként jelentkező állami támogatását fejlesztésekre sike
rül fordítani, mivel az önkormányzatot siketült meggyőzni, ez ta
lált pénz. Tetmészetesen később ez már nem így lesz, de az összeg 
tetvezhetősége - és léte - mindenképpen előrelépés. Talán így az 
önkonnányzatok is szívesebben áldoznak a kultútára. 

Békés György, 
az Ercsi Polgármesteri Hivatal alpolgármestere 

Részt vettem több tanácskozáson - Ercsiben, Székesfehér
váron - ahol ismerkedtem a törvényben foglaltakkal. Remélem, 
hogy tiszta képet fog adni a kulturális intézmények jogi szabály
ozásában, hogy tevékenységük a megfelelő keretek között folyjon 
és meghatározza a fenntartók költségeit is. A törvény alapfela
dattá emeli a kulturális terület ellátását, ugyanakkor választási 
lehetőséget ad a különböző feladatok megvalósításában. Ezt kü
lön megállapodás rögzíti majd az intézményekkel és a civil szférá
val. A legfontosabb feladat a közművelődési rendelet megal
kotása és a közművelődési tanácsok létrehozása. Tisztázni kell a 
fenntartó és az intézmények jogi és pénzügyi viszonyait, együtt
működési szerződéseket kell kötni az egyes intézményekkel. Újra 
kell alkotni a Szervezeti és Működési Szabályzatokat, Alapító 
Okiratokat és szinte az összes intézményi dokumentációt hozzá 
kell idomítani a törvényhez. 

Azzal, hogy önkormányzati alapfeladattá vált a kultúra, 
mindenképpen megszilárdítja az intézmények és az ott dolgozók 
helyzetét. A biztosabb anyagi háttér nyújtása mellett azonban 
meg kell fogalmazni a fenntartóknak az elválásaikat, így jobban 
számon lehet kérni a teljesítést. 

A konkrét munka az önkormányzatnál a törvényhez 
kapcsolódó végrehajtási utasítások megjelenése után kez
dődik meg. A legfontosabb feladat egyrészről, hogy a kép
viselők, oktatási bizottsági tagok minél jobban megismerjék, 
megértsék a törvényben foglaltakat, másrészről, hogy a 
közművelődési szakemberekkel együtt megtervezzék a helyi 
feladatok végrehajtását. 
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Mester Gyuláné, főtanácsos 
a Fejér megyei Önkormányzati Hivatalnál 

A törvény azáltal, hogy meghatározta a 85. §-ban a 
megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás kö
telező feladatkörét - ami minden megyei önkormányzatra eg
yaránt érvényes -, feltétlenül pozitívumot jelent és nagy elő
relépést is a korábbi évek kulturális közművelődési koncep
ciójának hiányos volta miatt. Mindenképpen megetősítés a 
megyei közművelődési feladatok ellátása tekintetében is. 

Pozitívuma az is, hogy az önkormányzatoknak kötelező ren
deletben szabályozni a közművelődési szakmai tanácsadó szolgál
tató feladatait, intézményi szervezeti keteteit, formáit, költségve
tési támogatását. Természetesen a kötelező feladatokat figyelembe 
véve e helyi sajátosságokhoz igazodó középtávú koncepció kidol
gozása elengedhetetlen - a szakemberek közreműködésével - és 
ezzel talán az önkonnányzati választásokkal megújult testületek 
felelősségvállalása növekszik, és megyei középtávú közművelődési 
intézmény-fenntartási kötelezettségeiket a rendeletben foglaltak 
szerint ellátják. 

A finanszírozás meghatározása is új eleme a törvénynek, 
amely pozitív irányú, mert minden érdekelt számáta információt 
ad arról, hogy mennyi a központi éves költségvetési előirányzat e 
feladatok ellátására, ugyanakkor negatív irányú következetésekte 
is befolyásolhatja a fenntartó önkonnányzatokat. Ez különösen a 
megyei önkormányzat fenntartásában működtetett intézmények 
esetén negatív irányú döntésekre késztetheti a fenntartót, mivel a 
támogatás mértéke nem függ attól, hogy hány közművelődési in
tézményt tart fenn, hanem egységes elvek szerint történik a nor
matív támogatás. Ezáltal a közművelődési intézmények közül a 
megyei művelődési központot - amely intézményt nem kötelező 
fenntartani - a fonáshiányos önkormányzat megszüntetheti gaz
dasági okok miatt. Amennyiben önkonnányzati szinten nem tisz
tázódik a megye helye, szerep és a megye költségvetése továbbta 
is az előző évekhez hasonlóan történik, és nem bővülnek a me
gyei önkormányzat költségvetési lehetőségei arányosan a rájuk 
szabott feladatok növekedésével, akkor a kötelező feladatok el
látásához is hitelt lesznek kénytelenek felvenni, és így a nem 
kötelező feladataiktól a racionális gazdálkodás miatt kénytelenek 
megválni. 

Kuti Csaba, Balatonkenese polgármestere, a Veszprém 
Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának elnöke 

Én, mint falusi polgánnester, azt gondolom, hogy ez a tör
vény azért jó, mert hogyha nem megszállottja a településnek a 
vezetője a kultúra irányában, ez a törvény akkor is kötelezően 
előírja neki a feladatot. Nyilvánvalóan mindenki úgy fog reagál
n i a törvényre, ahogy eddig is viszonyult a kultúrához. A k i t nem 
érdekel ez a téma, az próbálja a legolcsóbban megúszni. A k i ed
dig is komolyan vette, és egy kicsit hitt abban, hogy a mi kultu
rális örökségünk menti meg a nemzetet a következő éveztedte, 
az bele tud kapaszkodni, és ennek kapcsán a költségvetésből a 
lehető legtöbbet tudja majd kiszakítani. Sőt ügyel arra, hogy 
olyan kezekbe kerüljön, akiknek ez szintén szívügye. 

N e m csinálok belőle titkot - én a törvényt végigolvasva 
- nagyon büszke voltam. Most avattunk könyvtárat, amelynek 
a könyvállománya a település méretéhez képest elég gazdag, s 
egy középkori épületben helyeztük el, így egyúttal az épületet 
is rendbe hozva és védve. M i n t könyvtárbarát önkormányzat 
10 millió forintot kaptunk a Művelődési Minisztériumtól az 
épületre. Jól esett. 

A kenéseinél ideálisabb kulturális centrumot el sem lehet 
képzelni. A templom mellett a parókia, amellett áll a közösségi 
ház, amit nemrég alakítottunk át iskolai sportcsarnokká. A 
múzeumunk talán a megyében a legszebb. Jól összegyűjtött, 
gazdag anyag. Egy település, amelyiknek ekkora idegenforgalma 
van, az minimum, bogy megmutassa a múltunkat. Van népdal
köre a településnek, van 17 civil szeivezet, vannak nyári táborok, 
tánc, versmondó, faragó tábor. 

M i itt a faluban abból indultunk ki , hogy nem akarjuk az 
eddigi eredményeinket, amikre nagyon büszkék vagyunk veszé
lyeztetni. Ezért m i az elmúlt évi támogatásban részesítjük a köz
gyűjteményi és közművelődési intézményeinket. Ez Balatonkene
sén, a 38 000 lelkes településen 1998-ban is meghaladja a 10 000 
millió forintot. M i úgy számítjuk, hogy a teljes költségvetésünknek 
körülbelül az 5%-át fordítjuk erre a célra. 

Megyei tanácsnokként, a Megyei Közgyűlés Pénzügyi 
Bizottságának vezetőjeként kevésbé lelkesen tudok a törvényről 
beszélni. A megyei közgyűlés jelenleg politikai színtér. O t t első
sorban a politikai szempontok határozzák meg a döntéseket. 
A z t gondolom, hogy éppen ezért nagyon kategorikus törvény 
kellene ahhoz, hogy ne a politikai kereszttűz döntse el például a 
megyei közművelődési szolgáltatás kereteit és lehetőségeit. M i , 
megyei közgyűlési tagok igazán akkor tennénk jól - a pénzügyi 
lehetőségek szerint -, ha minden intézménytől megszabadul
nánk, mert akkor megszabadulhatnánk a több mint 600 milliós 
adósságtól is. Tulajdonképpen így az önkormányzati törvény a 
saját intézményei ellenségeivé teszi a közgyűlést. H a megnézzük 
a megyei közgyűlés költségvetését, szemléletesen kiderül, hogy 
mely feladatok megvalósításához mekkora önkormányzati tá
mogatásra van szükség, s hogy mekkora a különbözet a nor
matíva és a tényleges kiadások között. Például a költségvetés 
szerint a Megyei Közművelődési Intézet működéséhez az önkor
mányzat egy fillér saját támogatást sem biztosít. 

A törvényt azért tartom fontosnak, mert így nem lehet lesö
pörni a feladatot, és legalább az állami támogatást megkaphatja az 
intézmény. Nagy általánosságban elmondható, hogy hasonló a 
helyzet a közgyűjtemények esetében is! Ugyanakkor azt is mon
dom, hogy ez a finanszírozás hosszútávon nem tartható a minőség 
folyamatos romlása nélkül. 
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