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Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019.  (VII31.)  önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok      

ellátásáról 

 

Kunbaracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről,  a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény  83/A. § (1)  

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) 

bekezdésben  és a  77. § (1)  bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva,az alábbiakat  rendeli el:   

  

1. A rendelet célja  

1. §  

E rendelet célja, hogy Kunbaracs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, 

sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási 

formáját, módját és mértékét.  

  

2. Az önkormányzat közművelődési szolgáltatásai  

2. §  

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét.  

(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében:  

a)  Elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, támogatja azok működését, segíti 

fejlődésüket, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszínt biztosít. 

b) Fejleszti a közösségi és társadalmi részvételt.  

c) Biztosítja az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit. 

 

(3) Az önkormányzat a  közművelődési alapszolgáltatások figyelembe vételével támogatja, 

és elősegíti az alábbi közművelődési szolgáltatások megvalósítását: 

a) Hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása. 

b) Amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

c) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  

 

(4)   Az önkormányzat a megyei könyvtárral szolgáltatási szerződés keretében biztosítja a 

nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését.  
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3. §  

Kunbaracs Község Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében 

hangsúlyos feladatának tekinti: 

1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek 

biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének 

növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.  

2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását. 

3. Az egyetemes, és nemzeti kultúra érékeinek megismertetését, a megértés, a 

befogadás elősegítését. 

4. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítését. 

5. A hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését. 

6. A szabadidő kulturált eltöltéséhez, szórakozási, közösségi igényekhez szükséges 

feltételek biztosítását.  

7.  Egyéb, a művelődést, közösségi életet segítő lehetőségek biztosítását. 

 

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke  

4. §  

(1) Az önkormányzat a rendelet 2. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása 

érdekében közösségi színteret (6043 Kunbaracs, Kölcsey utca 3.) működtet. 

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a Könyvtár,Információs és Közösségi Hely 

( a továbbiakban:közösségi színtér)  útján látja el.  

(3) Az önkormányzat biztosítja a közösségi színtér müködtetéséhez szükséges tárgyi 

feltételeket, valamint megfelelő számú és  végzettséggel rendelkező szakember 

foglalkoztatását.  

(4) A közösségi színtér Kunbaracs Község Önkormányzata fenntartásában működik, 

gazdasági feladatait Kunbaracs Község Önkormányzata, mint önállóan működő és 

gazdálkodó szerv látja el.  

 

4. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete  

5. § 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által 

meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket 

Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  

(2)  Az önkormányzat közösségi színtér törvényességi ellenőrzését a vonatkozó 

jogszabályokban foglaltak alapján látja el.  

(3) A közösségi színtér szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 

beszámolók és/vagy szakértői vélemények alapján látja el.  

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakosság 
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képviselete érdekében legfeljebb hároméves időtartamra  egy-egy  

Közművelődési Kerekasztal alakítható.   

  

5. A közművelődésben együttműködő partnerek  

6. §  

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:  

a) a Kunbaracson működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 

hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 

személyekkel, 

b) Egyházakkal,  

c) Oktatási, nevelési intézményekkel, helyi könvtári szolgáltató hellyel 

d) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,  

 

  

6. Záró rendelkezések  

7. §  

  

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 

veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 12/2003. (XII. 30.) önkormányzati 

rendelet. 

  

 

  

 

 Tóth Ferenc                              Lőrincz Edit  

  polgármester                         jegyző  

  

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet  2019. július 31-én   a helyben szokásos módon kihirdetésre került. 

  

Kunbaracs,  2019. július 31. 

   

 

 

                Lőrincz Edit 

                  jegyző 

 

 

                                                                                         


