
Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2008. (I. 22.) KT. sz. rendelete  

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról 

 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 

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

CXL. törvény 77. §-a alapján, valamint a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembe 

vételével  az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásával kapcsolatos feladatait: 
 

I. rész 

 

Általános rendelkezések 

 

Alapelvek 

 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy Bocskaikert község polgárainak érdekeit szem előtt tartva 

meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, 

finanszírozásának formáját és mértékét. 

 

2.§ 

 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja mindenkinek azt 

a jogát, hogy 

a) igénybe vegye a közművelődési szolgáltatásokat, 

b) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező és tartalmi 

segítséget kapjon, 

c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa.    

 

A rendelet hatálya 

 

3.§ 

 

E rendelet hatálya kiterjed: 

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi 

személyekre, 

- az önkormányzat közösségi színtereire, azok alkalmazottjaira és működtetőire 

- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás útján támogatott 

szervezetekre, intézményekre 

- a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra. 

 

II. rész 



Az Önkormányzat közművelődési céljai és feladatai 

 

4.§ 

 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának 

tekinti: 

 

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek segítését; 

 

- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

szórakozási igényük lehetőség szerinti kielégítését, 

 

- az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

 

- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 

 

- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak és a helyi 

kultúrának megismertetését, gondozását, gazdagítását, 

 

- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatását, 

 

- a lakosság kulturális műveltségének fejlesztését, a helyi társadalom közösségi 

életének segítését, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, a 

sportolás helyi lehetőségeinek megteremtését, 

 

- a társadalmi, egyházi és helyi ünnepek színvonalas lebonyolítását, 

 

- az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetését, a különböző kultúrák 

közötti kapcsolatok kiépítését, különös tekintettel az EU tagországaira,  

 

- a helyi intézmények, civil szervezetek közművelődéssel kapcsolatos munkájának 

segítését, kapcsolattartást, koordinálást. 

 

III. rész 

 

5. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret 

biztosít a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.1 
                                                 
1 Módosította a 21/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. január 01. 



 

6. § 

 

 
(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásban kiemelten együtt kíván 

működni: 

 

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeivel: 
Bocskaikerti Napsugár Óvoda 

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

 

b) az önkormányzat által működtetett intézménnyel: 
Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 

 

c) a település területén működő civil szerveződésekkel és közhasznú szervezetekkel 
Kertbarát kör 

Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány 

Egyházaink Vértanúinak Emléktemploma Alapítvány 

Activus Egyesület 

Bocskaikerti Dance Band 

Bocskaikerti Közhasznú Diáksport Egyesület 

Alapvető Segítség Közhasznú Alapítvány 

 

d) Önkormányzatnál kormányzati funkción működtetett 

Bocskaikerti Könyvtári, információs és közösségi hellyel2 

 

7. § 

 

Az önkormányzat a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvodával az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 

megvalósítására közművelődési megállapodást köt. 

 

8.§ 

 

Az önkormányzat a közművelődési feladatokat a kulturális bizottságán keresztül látja 

el. 

 

IV. rész 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

9.§ 

                                                 
2 Módosította a 24/2016. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. december 09. 

 



 

A törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

 

10.§ 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység törvényességi ellenőrzését a 

vonatkozó jogszabályokkal megegyezően látja el. 

 

(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület 

szakmai beszámolók alapján, a Kulturális Bizottság véleményének 

figyelembevételével látja el. 

 

11. § 

 

Közművelődési Tanács a törvény 82., 83. §-aiban meghatározott módon alakítható. 

 

V. rész 

 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

12. § 
 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a 

közösségi színtér fenntartásához, illetve a 4. §-ban megfogalmazott feladatok 

teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 

 

(2) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből 

finanszírozza. Ennek forrásai:   

     - a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás    

     - a központosított előirányzatokból származó összeg 

     - az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványoktól pályázati úton elnyerhető  

       támogatás 

     - az önkormányzat saját bevétele 

 

 

13. § 

 

Az 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok 

arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. 

 

VI. rész 

 



Záró rendelkezések 

 

14. § 

 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 17/2004. (XII.22.)  

KT. sz. rendelet hatályát veszti. 

 

Bocskaikert, 2008. január 16. 

 

 

Szőllős Sándor sk   Szaniszló Tamás sk. 

 polgármester    jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2008. január 22. napon kihirdetésre került. 

 

Bocskaikert, 2008. január 22. 

 

 

       Szaniszló Tamás sk. 

               jegyző 
 


