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BUGAC NAGYKÖZSÉG ÉS BUGACPUSZTAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSULT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2008.(XI.27.) SZÁMÚ RENDELETE
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Társult Képviselő-testülete(
továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. (a továbbiakban
tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletében állapítja meg, hogy a
településeken a helyi sajátosságok, adottságok és igények figyelembe vételével milyen
formában és mértékben látja el az önkormányzat közművelődési feladatait.
I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1.§
(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést
olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét
javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában
résztvevő intézmények, színterek, szervezetek és vállalkozások támogatását.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a község polgárainak jogát, hogy
a) megismerhessék a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek
védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés
az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a közművelődési intézmények
szolgáltatását,
c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s a külön jogszabályokban meghatározottak
szerint szervezetet alapítson, működtessen,
d) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
2.§
Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek
minden személyt nem , kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel
nélkül.

-23.§
E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,
b) az Önkormányzat közművelődési intézményekre, azok alkalmazottaira,
működtetőire.

illetve

II. rész.
Az Önkormányzat közművelődési feladatai.
4. §
(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
a) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi és más kisebbségi
kultúrák megismertetését,
b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési
kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,
c) az amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését, különös tekintettel a művészeti
műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi művészeti értékek
feltárására és közismertté tételére,
d) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének támogatását.
(2) Az Önkormányzat további feladatának tekinti:
a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését,
hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát
közösségek segítését,
b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását,
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi díjak alapítását,
e) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
f) kapcsolat építését a közművelődés kecskeméti, kiskunfélegyházi és a környező települések
szervezeteivel, későbbiekben testvértelepülésekkel,
g) a kegyeleti kultúra gondozását,
h) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
III. rész
Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának
struktúrája és intézményei.
5.§
Az Önkormányzat a Tv. 78. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4. §-ában foglalt
feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket tart fenn, ezek nevesítését az 1.számú
melléklet tartalmazza.

-36.§
(1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5.§-ban megjelölteken
kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit,
b) a községi székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
vállalkozásokat.
(2) Az (1)bekezdésben megjelölt intézményeknek, szervezeteknek és vállalkozásoknak a
közművelődési feladatellátásba való bevonása az Önkormányzat által fenntartott intézmények
és közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet, mivel a
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
7.§
A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési
megállapodást lehet kötni intézményekkel, szervezetekkel és vállalkozásokkal.
8.§
(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek feladata elsősorban a település lakosai
részére:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása,
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló, a gyermekek és
fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,
- a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
(2) Az önkormányzat közművelődési intézményei tevékenységüket a Rigó József Általános
Művelődési Központ keretében részben önálló költségvetési szervként, szakmailag önállóan
látják el.
(3) Folyó év december 31-ig elkészítik a következő évre szóló munkatervüket.
IV. rész
A közművelődési tevékenység finanszírozása
9.§
(1)Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a 4.§. szerinti feladatok teljesítéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

-4(2) Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az állami
(normatív) támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
(3) Az intézmények helyiségeinek közművelődési céltól eltérő használatáért bérleti díjat kell
fizetni, melynek tételeit a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
10.§
A 6.§ (1) bekezdésében felsorolt intézményeket, társadalmi szervezeteket, vállalkozásokat az
ellátott közművelődési feladatok arányában – a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltak betartásával - az
Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti.
V. rész.
Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 17/2000.(XII.16.) TÖR. számú rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
B u g a c, 2008. november 26.
Szabó László
polgármester

Berczeli István
polgármester

Bagócsi Károly
megbízott jegyző

-51.számú melléklet a _10/2008.(XI.27.) számú
rendelethez!
KIMUTATÁS
az Önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézményekről és színterekről.
1.) Művelődési Ház

Bugac Béke u. 27.

2.) Közművelődési Könyvtár

Bugac Béke u. 15.

3.) Faluház

Bugacpusztaháza Számadó u. 28.
2. számú melléklet a __10/2008.(XI.27.) számú rendelethez!
Művelődési ház bérleti díja:

Bal oldali
kisterem
Téli időszak
3 óra időtartam
6 óra időtartam
/fél nap/
12 óra időtartam
/bál/
Lakodalmak és az egész
ház max. 48 óra
Nyári időszak
3 óra időtartam
6 óra időtartam
/fél nap/
12 óra időtartam
/bál/
Lakodalmak és az egész
ház max. 48 óra

Jobb oldali
kisterem

Nagyterem

/5x4/

/5x7/

/9x20/

l.000,-Ft
2.000,-Ft

2.000,-Ft
3.000,-Ft

3.000,-Ft
4.000,-Ft

3.000,-Ft

4.000,-Ft

6.000,-Ft
25.000,-Ft

/5x4/

/5x7/

/9x20/

600,-Ft
1.500,-Ft

1.500,-Ft
2.500,-Ft

2.500,-Ft
3.000,-Ft

2.500,-Ft

3.500,-Ft

5.000,-Ft
20.000,-Ft

