
 
 

Kunbaracs Község Önkormányzata 
 Képviselı-testületének 

 
                                                12/2003. (XII. 30.)  rendelete 

az önkormányzat közmővelıdési feladatairól 
 
 
 

 
Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a 
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. 
évi CXL. Tv. 77. §-ban adott felhatalmazás és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdése alapján – a helyi sajátosságok figyelembevételével - az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 
 

1. § 
 
 

(1) Kunbaracs község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közmővelıdéshez való jog 
gyakorlását közérdeknek, a közmővelıdési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A 
közmővelıdést olyan értékhozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság 
életminıségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok 
megvalósításában résztvevı intézmények és szervezetek támogatását. 
  
(2) Az önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai 
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérı intézmények megfelelı szintő mőködését. 
Gondoskodik a közmővelıdési feladatok ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és 
infrastruktúra feltételeinek megteremtésérıl, a már meglévı intézményi háttér felújításáról, 
fejlesztésérıl. 

  
 

2. § 
 
 
 

(1) A rendelet célja, hogy Kunbaracs község kulturális-közmővelıdési ellátása érdekében 
egységes elvek alapján, a helyi társadalom mővelıdési és kulturális igényeinek figyelembe 
vételével – a  helyi hagyományok, lehetıségek és sajátosságok alapján – meghatározza 
Kunbaracs község önkormányzata közmővelıdési feladatait. 
 
(2) A Képviselı-testület meghatározza az általa támogatott közmővelıdési tevékenységek 
körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. 
Jogszabályi keretet teremt a közösségi  mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és 
infrastuktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom  
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kiemelkedı közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének 
erısítéshez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.  
 
(3) A feladatellátás során Kunbaracs község önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású 
közmővelıdési intézmény mőködtetésérıl és a szakmai szolgáltatási folyamatos 
fejlesztésérıl. 
 
(4) Kunbaracs község önkormányzata az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben 
tartásával épít a civil szervezetekre, az egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és 
feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja. 
 
 

3. § 
 

A rendelet hatálya 
 
 

E rendelet hatálya kiterjed Kunbaracs község területén mőködı azon intézményekre, 
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben 
szabályozott feladatokat ellátják. 
  

4. § 
 

Kunbaracs község közmővelıdési feladatainak meghatározása 
 
 

(1) Kunbaracs község önkormányzata közmővelıdési szakmai szolgáltató feladatkörében: 
a.) elısegíti a Kunbaracs község területén mőködı közmővelıdési szervezetek, 

közmővelıdési mőködési céljainak megvalósulását,  
b.) elemzi és figyelemmel kíséri a községi közmővelıdési intézmények által is 

szolgáltatott statisztikai adatokat, 
c.) kapcsolatot és együttmőködést alakít ki a községi közmővelıdési feladatokat ellátó 

intézményekkel és egyéb kultúraközvetítı szervezetekkel,  
d.) részt vesz a községi, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi közmővelıdési 

folyamatokban, a hagyományok ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben, 
kísérletek közreadásában, szellemi mőhelyekkel való együttmőködésben. 

 
(2) Kunbaracs község önkormányzata a törvény 76. § (2) bekezdésében meghatározott helyi 
önkormányzati feladat-ellátási formák teljes ellátását – Kunbaracs község kulturális 
hagyományai és a helyi közmővelıdési élet állandó gyakorlata alapján vállalja: 

a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı és szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek segítését,  

b.) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek hagyományainak feltárását, 
c.) az ismeretszerzı, az amatır mővelıdı közösségek tevékenységét,  
d.) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását,  
e.) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását. 
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(3) Kunbaracs község önkormányzata a törvény 76. § (2) bekezdésében meghatározott helyi 
önkormányzati feladat-ellátási formákon túl még támogatja: 

a.) a kortárs mővészetek bemutatkozási lehetıségeinek szélesítését, 
b.) a környezetkultúra javítását, a Kunbaracs község esztétikai kultúrájának fejlesztését,  
c.) az ünnepek kultúrájának gondozását.  

 
(4) Az önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 
a.) Kunbaracs község környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását, a 
lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erısítését, a községi polgári élet és életmód 
fejlesztését, melyek gazdagítják a közösségi emlékezet és a kulturális élet eseményeit azok 
közismerté tételét. 
b.) Kunbaracs község és környezete múltbeli és jelenkori mővészeti, népmővészeti, közösségi 
értékeinek, kiemelkedı személyiségei tevékenységének bemutatását, elismerését, példájuk 
ismertté tételét. 
  
(5) A helyi közmővelıdési tevékenység támogatása keretében Kunbaracs község 
önkormányzata szerepet vállal: 

a.) gyermek és ifjúsági korosztály iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, kulturális 
lehetıségeinek megteremtésében, mővelıdési, kulturális életének fejlesztésében, 
intézményesen szervezett támogatásában, 

b.) a fiatalok kulturált szabadidı eltöltéséhez a feltételek biztosításában, 
c.) Kunbaracs község szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak 

megismertetésében, kulturális arculatát erısítı nagyrendezvények megszervezésében, 
d.) Amatır alkotó közösségek tevékenységének támogatásában,  
e.) A helyi, kunbaracsi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megırzésében, 

megismertetésében, a különbözı kultúrák és mővészeti ágak közötti kapcsolatok 
ápolásában.  

 
 

5. § 
 

A közmővelıdési feladatellátás szervezeti keretei 
 
 
(1) A közmővelıdési feladatok megvalósítását Kunbaracs község önkormányzata saját 

fenntartású mővelıdési ház típusú intézményben látja el. 
 
(2)  A Közösségi Színtér épületében biztosítja az általános iskolai könyvtári, valamint 

nyilvános könyvtári és teleházas szolgáltatásokat.  
 
(3) Kunbaracs község önkormányzata a közmővelıdési szolgáltatás feladatkörének ellátására 
önkormányzati fenntartású Közösségi Színteret mőködtet. 
  
(4) Közösségi Színtér mőködését Hegedős Lászlóné közmővelıdési menedzser biztosítja, 
kinevezett jogviszonyban. 
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(5) Kunbaracs község önkormányzata a közmővelıdési feladatainak ellátásába – e 
rendeletben is rögzítve – intézményeket, illetve közmővelıdési civil szervezeteket is 
bevonhat, kiemelten: 

a.) a község nem közmővelıdési alapfeladatot ellátó önkormányzati közoktatási és 
sporttevékenységet végzı intézményeit,  

b.) az önkormányzat közremőködésével létrehozott alapítványokat. 
  
(6) Kunbaracs község kulturális életét gazdagító közmővelıdési tevékenység megvalósulása 

érdekében az önkormányzat külön közmővelıdési megállapodásokat köthet a 4. § (4) 
bekezdésében meghatározott intézményekkel és szervezetekkel, vállalkozókkal. 

 
 

6. § 
 

A közmővelıdési feladatok ellátásnak finanszírozása 
 
 

(1) Kunbaracs község önkormányzata e rendeletben megfogalmazott kötelezı feladatait az 
éves költségvetésébıl finanszírozza. 
  
(2) Kunbaracs község önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosítja a Közösségi 
Színtér mőködési költségeit, a szakmai és kisegítı munkakörök bérköltségeit. 
  
(3) A Közösségi Színtér fenntartását, finanszírozását Kunbaracs Község Önkormányzata a 
költségvetésében meghatározott szakfeladaton elıirányzott összegbıl, pályázati pénzekbıl, 
illetve normatív állami támogatásból biztosítja.  
Igénybe veheti a civil szervezıdések, vállalkozók támogatását. 
 
(4) A Közösségi Színteret igénybe vehetik: 

a.) Kunbaracs község önkormányzata, bármilyen célú rendezvényre (falugyőlés, 
kárpótlási árverés, névadó ünnepség, tovább képzés, testületi ülés, falugazdász és 
hegybíró által szervezett események, stb.),  

b.) Közös igazgatású oktatási intézmény (testnevelési órákra, szakköri foglalkozásra, 
gyermek rendezvényekre, ünnepségekre, szülıi értekezletekre, stb.),  

c.) A község civilszervezıdései (taggyőlésekre, vezetıségi ülésekre, bálakra, vacsorára, 
kiállításokra, gyermek mősorokra, egyéb közösségi célú rendezvényekre pl.: falusi 
turizmus oktatás, klubfoglalkozás, népszerő ismeretterjesztés, stb.).   

 
 
 

7. § 
 

Az együttmőködı partnerek 
 
 

Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása során azok eredményes 
végrehajtása érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a községben mőködı egyházi 
szervezetekkel, a helyi sajtóval, a gazdálkodó szervezetekkel.  
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8. § 
 

A lakosság közmővelıdési tájékoztatása és képviselete 
 
(1) Az önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a község lakóit a közmővelıdési 
lehetıségekrıl. A megfelelı tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy  

a.) A közmővelıdési programokat ismertesse a helyi sajtó,  
b.) Az önkormányzati fenntartású intézmény a programjait plakátokon, saját intézményi 

és önkormányzati hirdetı táblákon, illetve szórólapokon is közzé teszi. 
  

9. § 
 

Az önkormányzati intézményben alkalmazottak  
foglalkoztatásával kapcsolatos szabályok 

 
(1) Az önkormányzat biztosítja, hogy a szakalkalmazottak legalább hétévente szervezett 
szakmai továbbképzésben vegyenek részt az önkormányzat által jóváhagyott továbbképzési és 
beiskolázási tervben elfogadottaknak megfelelıen. 
 

10. § 
 

A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése 
 
(1) E rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos általános irányítási 
és ellenırzési jogköröket a Képviselı-testület gyakorolja. 
 
(2) A Közösségi Színtér Képviselı-testület által meghatározott idıpontban, évente számol be 
végzett munkájáról.  

11. § 
 

Hatályba léptetı rendelkezések 
 
 (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
 
 
 
Tóth Ferenc s.k.                                                                                      Lırincz Edit s.k. 
  polgármester                                                                                               jegyzı 
 
 
Kihirdetve: 
Kunbaracs, 2003. december 30. 
 
                                                                                                          Lırincz Edit s. k. 
                                                                                                                     jegyzı 


