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Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2009. (XI. 12.) rendeletével módosított 14/2007. (X. 31.) rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

 

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. tv. (továbbiakban: tv.) 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletében állapítja meg, hogy a településen a helyi sajátosságok, adottságok és igények 

figyelembe vételével milyen formában és mértékben látja el az önkormányzat közművelődési 

feladatait. 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kaskantyú község közigazgatási területén a közművelődési 

tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színtér fenntartójára, működtetőjére. 

 

2. § 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 

3. § 

 

A településen ellátandó közművelődési feladatok: 

a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, 

b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, 

c.) állami és helyi ünnepek kultúrájának a gondozása, 

d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása, 

e.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a lehetőségek biztosítása ( táncos 

rendezvények, színházlátogatás, kötetlen együttléthez közösségi színtér biztosítása), 

f.) e-Magyarország pont működtetése. 

 

4. § 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni: 

a.) a KTKT közoktatási intézmény Kaskantyúi általános iskolájával és óvodájával, 

b.) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, 

c.) egyházakkal, 

d.) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el 

nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást 

köthet. 
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5. § 

 

A helyi önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához, önkormányzati fenntartásban 

művelődési házat üzemeltet a közösségi színtér és könyvtári ellátás biztosítására. 

 

6. § 

 

(1) A művelődési ház közösségi színteret biztosít az általános iskola, óvoda, helyi civil 

szervezetek rendezvényeinek megtartására. 

(2) Az alábbi szervezetek közművelődési célú rendezvényeire ingyenesen vehetik igénybe a 

művelődési házat: 

a.) óvoda, 

b.) általános iskola, 

c.) óvodai, iskolai szülői munkaközösség, 

d.) Kaskantyú Községért Közalapítvány, 

e.) nyugdíjas klub, 

f.) mozgáskorlátozottak egyesülete, 

g.) polgárőrség, 

h.) helyi sportegyesület, 

i.) helyi néptáncegyüttes 

j.) Nimród vadásztársaság 

k.) Helyi egyházközösség 

 

(3) A művelődési házban az egyes közművelődési célú rendezvények, foglalkozások, 

összejövetelek idejére a minimális működési feltételeket (megfelelő hőmérséklet, világítás, 

berendezés) biztosítani kell. 

 

7. § 

 

Az önkormányzat a művelődési házban a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József 

Megyei Könyvtárral kötött könyvtárellátási szolgáltatási szerződés alapján biztosítja a 

nyilvános könyvtári ellátást. 

 

8. § 

 

A művelődési házban szerencsejáték automata nem üzemeltethető. 

 

9. § 

 

(1)A művelődési ház nem közművelődési célú ideiglenes használatát a polgármester 

engedélyezheti. A más célra történő igénybevétel egyszeri esetben nem haladhatja meg az 5 

napot. Az igénybevételhez megállapodást kell kötni. 

 

(2) A művelődési ház honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa célú igénybevétele esetén az 

igénybevétel időtartama 5 napon túli is lehet 
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10. § 

 

Az önkormányzat a közösségi színtér működtetéséhez és a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosításához középfokú végzettségű könyvtárosi szakasszisztenst és 4 órás technikai 

feladatot ellátó létszámot biztosít. 

 

11. § 

 

A helyi önkormányzat a közművelődés finanszírozását az éves költségvetési rendeletében 

állapítja meg.  

 

12. § 

 

Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatot költségvetéséből 

finanszírozza. 

Ennek forrásai: 

- központi költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulás, 

- művelődési ház működésével kapcsolatos saját bevétel, 

- pályázati úton elnyerhető támogatás, 

- lakossági támogatások, felajánlások. 

 

13. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 12/2000. (XII. 01.) rendelet hatályát veszti. 

 

14. §1
 

 

Jogharmonizációs záradék 

 

”E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

 

 (:Ujházi Zsolt:) (:Filus Jánosné:) 

 polgármester jegyző  

 

 

 

Kihirdetve: 2007. október 31. 

 

 

 

Filus Jánosné 

     jegyző  

                                                 
1
 Beiktatta a 8/2009. (XI. 12.) rendelet, hatályos 2009. 11. 12. 


