
Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

Bócsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
7. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, továbbá 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) 
bekezdésében, 76. § (1)-(2) bekezdésében és 77. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Alapvető rendelkezések 

1. A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja, hogy Bócsa Község Önkormányzata (továbbiakban: 

önkormányzat) Bócsa Község polgárai érdekeinek figyelembevételével, a 
település hagyományai, sajátosságai és lehetőségei alapján meghatározza 
a településen a közművelődési alapszolgáltatások körét és a 

feladatellátás formáját, módját. 

2. § 

Az önkormányzat kiemelt céljának tekinti 
a) a település hagyományinak ápolását, kulturális életének, kulturális 

örökségének gondozását, gyarapítását, a helyi értékek megőrzését, 
b) a helyi azonosságtudat ápolását, 
c) a helyi közösség kulturális kapcsolatrendszerének szélesítését, 

d) az önszerveződő közösségek közművelődési célú együttműködésének 
ösztönzését, munkájuk segítését, támogatását 

e) a közösségi művelődés színterének, infrastruktúrájának biztosítását. 

2. A rendelet hatálya 

3. § 

A rendelet személyi hatálya a közművelődési tevékenység 
megszervezésében résztvevőkre, a település közösségi színterére, 

működtetőire, alkalmazottakra, a közművelődési megállapodás alapján 
közművelődési szolgáltatást biztosító szervezetekre, személyekre, illetve 
a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki. 
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3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

4. § 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 
az alábbi formában gondoskodik: 

a) megszervezi a Kultv. 76. § a) és b) pontjaiban felsorolt közművelődési 
alapszolgáltatásokat, 

b) szervezi és támogatja a kulturális programokat, 
c) támogatja a település közigazgatási területén lévő közművelődési 
tevékenységet. 

(2) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet és ezek közösségének joga, hogy 

a) igénybe vegye az önkormányzat által biztosított közművelődési 
szolgáltatásokat, 

b) művelődési céljainak megvalósításához az önkormányzattól közösségi 
színteret, szakmai segítséget kapjon. 

 

II. Fejezet 
Feladatellátás módja és finanszírozás 

1. A közművelődési feladatellátás módja és szervezeti keretei 

5. § 

(1) Az önkormányzat az alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében 

közösségi színteret tart fenn önálló feladatellátási mód formájában. 

(2) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait 
elsősorban az általa fenntartott, a 6342 Bócsa, Kecskeméti út 2. szám 

alatt működő Hungaricum és Civil Közösségi Ház, mint közösségi színtér 
(továbbiakban: Színtér) látja el. 

(3) Az önkormányzat biztosítja a Színtér működéséhez szükséges 
szakirányú végzettséggel rendelkező személy és a megfelelő számú 

kisegítő személy foglalkoztatását. 

(4) A Kultv. és a jelen rendelet által meghatározott feladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket Bócsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete gyakorolja. 

(5) A Színtérben alkalmazott szakirányú végzettségű személy feladata, 
hogy minden évben a Kult. tv. megfelelőlen elkészítse és benyújtsa a 
fenntartónak  a Színtér éves munkatervét és szakmai beszámolót az 

előző évről.  



6. § 

(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladataink ellátásába a helyi 

és egyéb működési területű intézményeket (például : iskola, óvoda másik 
közművelődési szervezet). 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a 
közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által 
fenntartott intézmények által el nem látott feladatok teljesítése 
érdekében történhet. 

7. § 

Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során 
együttműködik: 
a) a Bócsán működő népművészeti, művészeti, hagyományőrző, 

kulturális tevékenységet folytató szervezetekkel, személyekkel, 
b) a település területén működő egyházakkal, 
c) a Helyi Értéktár Bizottsággal, 

d) civil szervezetekkel, alapítványokkal. 

8. § 

Az önkormányzat a könyvtári szolgáltatást kettős funkciójú (iskolai és 
községi) könyvtár által biztosítja: Boróka Könyvtár Információs és 

Közösségi Hely (Bócsa, Kecskeméti út 2.). Közművelődési feladatokat a 
könyvtár, mint információs és közösségi hely is ellát. 

2. A közművelődési feladatok finanszírozása 

9. § 

(1) A Színtér és a könyvtár jogi személyiséggel nem rendelkező 

költségvetési egységek Bócsa Községi Önkormányzat költségvetési 
szerven belül (kormányzati funkciókódon működő). Gazdálkodási 
jogkörük szerint nem önállóak. Gazdálkodásukat a Bócsai Közös 

Önkormányzati Hivatal látja el 

(2) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait 
a költségvetéséből finanszírozza, melynek forrásai: 

a) központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás 
támogatás, 
b) önkormányzat saját bevételei, 

c) pályázatok, 
d) támogatók felajánlásai. 

(3) Az önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg az éves 

közművelődési feladatokra fordítható támogatások összegét. 
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(4) Az önkormányzat a jelen rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb 

feladatok ellátására a közművelődési célú tevékenységet folytatókat 
pénzbeli és nem pénzbeli támogatásban részesítheti. 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

1. Hatályba léptető rendelkezés 

10. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép életbe. 

2. Hatályon kívül helyező rendelkezés 

11.§ 

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
önkormányzat helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/1999. 

(IX.28.) Kt.sz. rendelete. 

  

 

Szőke-Tóth Mihály    Mayer Ferenc 

polgármester     jegyző 
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