
Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének                               

15/1999.(X.29.) számú rendelete a község közművelődési, valamint 

nyilvános könyvtári feladatainak ellátásáról 

 

 

 

Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 'A kulturális javak védelméről és a muzeális 

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

törvény 77.§. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

A rendelet célja 

 

1§. 
- A közösségi művelődéshez méltó intézmény és infrastruktúra biztosítása 

- A település hagyományainak ápolása, a honismereti, népművészeti, hagyományőrző 

közösségek életre hívása, működtetése. 

- Amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok létesítése, segítése, kiemelkedő 

tehetségű helyi alkotók segítése. 

- Közösségi szórakozási igények kielégítése 

- Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása. 

- Az ifjúság kulturális életének gazdagítása, az időskorú népesség közművelődési 

lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. 

- A település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, 

találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése. 

- Helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. 

 

 

2.§. Kocs Község Önkormányzata a jogszabály által előírt közművelődési feladatait a 

fenntartásában lévő művelődési ház (Faluház közművelődési intézmény), valamint a feladat 

ellátásában hozzákapcsolt egységei / Községi könyvtár és önkormányzati hivatala útján látja 

el. 

 

 

3.§. A művelődési ház (Faluház) közművelődési feladatait az alapító okiratban, valamint e 

rendelet I. sz. mellékletében felsoroltak alapján végzi. A nyilvános könyvtári ellátással 

kapcsolatos feladatokat az 1997.évi CXL. törvény 53-72 §. erre vonatkozó szabályozásai 

alapján látja el. 

 

 

A feladatellátás finanszírozása, megvalósítása 
 

4.§. Kocs Község Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátását végző közművelődési 

intézmény és szervezeti egységei fenntartásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítja. Az Önkormányzat az ellátás pénzügyi fedezetét éves költségvetésében 

biztosítja. 



 

 

5.§. Az Önkormányzat a közművelődési intézmény feladatellátását a költségvetési rendelet 

alapján finanszírozza. 

 

 

6.§. Az Önkormányzati költségvetés e célú meghatározásához a közművelődési intézmény 

éves munkatervet készít, amelyet minden év október 31-ig eljuttat a fenntartónak. 

 

 

7.§. Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a következő év várható programjait, 

rendezvényeit, kiállításait, az öntevékeny körök működtetéséhez szükséges költségeket, a 

tárgyi feltételrendszer fejlesztésére tett javaslatokat, az orientált programokat, 

rendezvényeket, valamint a könyvtár állományfejlesztésére tervezett összegeket, lehetséges 

bevételi forrásokat. 

 

 

 

Egyéb rendelkezések 

 

 

8.§. Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

Kocs, 1999.október 20. 

 

 

 

 ------------------------- ----------------------------- 

 Szabó Ferencné Pálfy Imre 

 Jegyző Polgármester 

 

 

 



 

I. számú melléklet  

 

 

 

A település közművelődési feladatainak meghatározása: 

 

- bemutatók szervezése 

- helyi ünnepi alkalmak biztosítása, a nemzeti ünnepségek gondozása, ehhez kapcsolódó 

műsorok szervezése 

- kulturális értéket védő összefogások segítése, ösztönzése 

- a kulturális élet eseményiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a 

helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének méltatása 

- színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek szervezése, 

művészeti körök szervezése 

- amatőr művészeti csoportok, tevékenységek szervezése 

- a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához – ének, zene, 

táncegyüttesek szervezése 

- irodalmi olvasó, önképző körök szervezése 

- egyéb ismeret és készségfejlesztő körök szervezése 

- a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közönségeinek igény 

szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, számukra közösségi színtér 

biztosítása 

- az önkormányzat által fenntartott intézmények részére alapfeladatuk ellátásához 

kapcsolódóan a közművelődési intézmény ingyenes igénybevétele 

- kapcsolat építése a közművelődés megyei és országos szervezeteivel 

- együttműködés kialakítása a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival 

- a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése 

- a helyi, megyei újságok, rádió, kábeltelevízió szervezőivel, szerkesztőivel kapcsolatok 

kiépítése 

- tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről 

- a közművelődési intézmény közösségi színterében sajtótermékek, könyv, zenei- és 

videódokumentumok biztosítása 

- börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése 

- a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele 

 

 

 

Kocs, 1999.október 20. 

 

 

 

 

 -------------------------- ---------------------------- 

 Szabó Ferencné Pálfy Imre 

 Jegyző Polgármester 

 


