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Bucsa Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2020. (V.21.) önkormányzati rendelete 

a községi közművelődési feladatok ellátásáról  

 

Bucsa Község Önkormányzat Polgármestere –Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, 

továbbá „A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a közművelődési alapszolgáltatások, 

valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 

20/2018 (VII.9.) EMMI rendeletében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a 

helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait: 

 

1.§ 

E rendelet célja, hogy Bucsa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, 

azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

 

2.§ 

A rendelet hatálya a Bucsa község közigazgatási területén folytatott közművelődési 

tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a bucsai lakosok és szervezetek 

által Bucsa községen kívül folytatott közművelődési tevékenységre terjed ki.  

 

3.§ 

A rendelet személyi és szervezeti hatálya Bucsa Község közigazgatási területén a természetes 

személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 

 

4.§ 

Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 

figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési 

alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik: 

(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása. 

(2) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 

a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az 

állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, 

vagy szolgáltatásokat szervez, 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő 

családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, 

tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 
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d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét 

fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását 

elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 

programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez, 

g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi 

partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, 

biztosítja a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, 

valamint 

h) az a)–g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális 

támogatást nyújt. 

(3) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása: 

a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek 

megalakulását, tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását, 

c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok 

megvalósulását, 

d) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző 

lehetőségeket teremt, valamint 

e) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban 

történő eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához. 

(4) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a 

művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, 

támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 

értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, támogatja azok megvalósítását, 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi 

és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a 

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és 

településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását. 

(5) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása: 

a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a 

versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató 

amatőrművészeti csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja 

azok működését, valamint 
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b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és 

infrastrukturális támogatást nyújt. 

(6) A tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása: 

a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének 

kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb 

foglalkozásokat, szakköröket, klubokat működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint 

b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít. 

(7) Kulturális alapú gazdaságfejlesztés: 

a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot 

fejlesztő programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok 

megvalósítását, 

b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi 

gazdaságot fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását, 

c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, 

kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, 

szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósulását, valamint 

d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális 

alapú használatához. 

 

5.§ 

A feladatok ellátásának szervezeti keretei:  

(1) Az Önkormányzat a fenti feladatok hatékony megvalósítása érdekében közművelődési 

intézményt alapított és működtet. Ez az intézmény: a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

(székhely: 5527 Bucsa Kossuth utca 37.). 

(2) Az intézmény házirendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

(3) Az intézmény nyitva tartását e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

(4) Az Önkormányzat szükség szerint lehetővé teszi egyéb intézményei tárgyi és személyi 

feltételrendszerének kulturális célú kiaknázását. Ezek:  

- az óvoda,  

- az általános iskola,  

- a polgármesteri hivatal, 

- egészségügyi és szociális intézmények. 

(5) Az Önkormányzat elfogadja egyéb szervezetek feltételrendszerének használati lehetőségét 

azok felajánlása esetén. Ezek: 

- sportterek, 

- templomépületek, 

- oktatási és nevelési intézmények közösségi terei, 

- szociális intézmény közösségi terei, 

- gazdasági szervezetek megfelelő helyiségei. 

(6) Az Önkormányzat együttműködik a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és 

közösségi célú civil szervezetekkel (egyesületekkel és alapítványokkal), és amennyiben az 

együttműködő szervezetek száma eléri a kettőt, akkor az Önkormányzat jegyzőjének 

közreműködésével létrehozza és működésében segíti a Községi Közművelődési Kerekasztalt, 

amely az Önkormányzatot segíti a helyi közművelődési igények összegyűjtésében, 

megfogalmazásában, rangsorolásában, illetve a helyi állampolgárok érdekeit érvényesítve 

kontrollálja ezen rendelete végrehajtásában.  

  



8 

 

6.§ 

A feladatok ellátásának finanszírozási formái:  

(1) Az Önkormányzat az ezen rendelete 5. § (1) bekezdése szerinti intézménye tárgyi és 

személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját 

költségvetése részeként biztosítja  

- a központi közművelődési normatív támogatás, valamint - saját 

egyéb önkormányzati bevételei terhére.  

(2) Ezen intézményeiben a közösségi terek kulturális célú használatát  

a) térítésmentesen biztosítja a bucsai civil szervezetek és informális csoportok számára 

nonprofit használat esetén, 

b) részbeni térítés mellett biztosítja a bucsai közösségi, kulturális élethez önkéntes 

munkájukkal rendszeresen hozzájárulók számára nonprofit használat esetén, 

c) teljes költségtérítés ellenében biztosítja az a) és b) pontba nem tartozók számára. 

(3) A térítések és díjak mértékét az Önkormányzat Képviselő-testülete határozatával évente 

határozza meg.  

(4) Pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot is. A 

fenntartó a közművelődési intézményre vonatkozó pályázatait az intézménnyel egyeztetve, 

javaslatait figyelembe véve nyújtja be. 

 

7.§ 

(1) Az Önkormányzat az intézmények fenntartásán túl közművelődési feladatainak 

végrehajtását az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza. 

(2) A finanszírozás céljából mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei 

szerinti – közművelődési támogatási keretet különít el, és az ebből való részesedésre 

meghívásos pályázatot ír ki az együttműködő szervezetek számára.  

(3) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerinti – 

elkülönített keretet állapít meg továbbá a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi 

nagyrendezvények finanszírozására.  

 

8.§ 

A feladatok ellátásában közreműködő személyek és szervezetek elismerési formái:  

(1) A közművelődési feladatok ellátásában közreműködő és kiemelkedő érdemeket szerző 

személyek és szervezetek elismerésére az Önkormányzat külön rendeletben kitüntetéseket és 

díjakat alapít.  

(2) A helyi kultúra területén kiemelkedő tehetségnek bizonyuló személyek számára az 

Önkormányzat költségvetési rendeletében szükség esetén ösztöndíj-keretet állapíthat meg, 

amelynek igénybevételi módját ugyanott szabályozza.  

 

9.§ 

A rendelet a közművelődési intézményben kihelyezésre kerül. 

 

10.§ 

 

(1) Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 10/2003.(XII.20.) 

önkormányzati rendelet. 
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Bucsa, 2020. május 21. 

 

 

 

 

Kláricz János  Dr. Nagy Éva  

polgármester jegyző 

  

    

Kihirdetve: 2020. május 21-én 16,00 órakor 

 

 

 

                                                                                          Dr. Nagy Éva  

                                                                                                 jegyző  

 

 


