Kaposmérő Község Önkormányzata Képviselő–testületének
4/2011. (II.16.) rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Kaposmérő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása
érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló l997. évi CXL. törvény (továbbiakban: tv.) 77. §-a és a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben biztosított jog alapján a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Kaposmérő község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Kaposmérő község minden polgárának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a
kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat
felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre,
azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
4. §
Kaposmérő Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési tevékenységek
támogatása:
a) a község művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
b) Kaposmérő község, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi
értékeinek közismertté tétel, a „Kulturális turizmus” támogatása.
c) Kaposmérő község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a
helyi értékeke védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségi, személyiségei
szerepének növelése.
d) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása.
e) A lakosság életminőségének és munkaképességének növelése érdekében válságkezelési
technikáinak fejlesztése, az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás fejlesztése.
f) A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a
közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség
közművelődési lehetőségeinek támogatása.
g) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése.
h) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
5.§
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és működtetett,
részben önálló gazdálkodású Általános Művelődésű Házzal, mint költségvetési intézménnyel látja el.
(2) A Kaposmérő Általános Művelődési Ház
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1.) Alapfeladatai:
a) a község művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
b) Kaposmérő község, a kistérség természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi
értékeinek közismertté tétel, a „Kulturális turizmus” támogatása.
c) Kaposmérő község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a
helyi értékeke védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségi, személyiségei
szerepének növelése.
d) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása.
e) A lakosság életminőségének és munkaképességének növelése érdekében válságkezelési
technikáinak fejlesztése, az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás fejlesztése.
f) A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a
közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség
közművelődési lehetőségeinek támogatása.
g) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése.
h) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
2.) Kiegészítő feladatai
a) Kaposmérő község dr. Vig József Emléknapot és a Falunap-i rendezvényét május utolsó
szombatján tartja.
b) Fodor András szavalóverseny
c) Szüreti felvonulás
d) Idősek napja (október)
e) Szüreti felvonulás
3.) Kaposmérő Község Önkormányzata segíti és támogatja:
a) a kulturális területen létrejött önszerveződő közösségeket és azok tevékenységét,
b) a község tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékmentő munkáját,
c) a gyermek és ifjúság művelődést és öntevékenységet,
d) az időskorú lakosság közművelődési tevékenységét, közösségi életét,
e) a helyi társadalom fejlődését segítő kezdeményezéseket.
A közművelődés finanszírozása
6. §
Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a saját
bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból
származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert
összeg.
7. §
Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról
szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz minden évben vállal saját erőként
pályázati önrészt.
8. §
Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény támogatási összege a következő tételekből áll:
a) bázisfinanszírozás:
aa) az épület előző évi megemelt energia, közüzemi, karbantartási és fogyóeszköz költségei;
ab) a szervezetnek a Tv. 93. §-a alapján a tárgyév január 1-ei létszámának az országos és helyi
megállapodások alapján kialakított bérösszege;
b) feladatfinanszírozás:
ba) a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához
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szükséges dologi és bérköltségek részösszegei.
bb) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége;
Egyéb rendelkezések
9. §
Az önkormányzat e rendelet módosítása előtt a rendelet 5. § (3) bek. b) pontja szerint köteles eljárni.
10. §
A díjmentes és díjköteles szolgáltatásaik köréről a 1. sz. melléklet rendelkezik.
11. §
Kaposmérő területén bejegyzett székhellyel rendelkező közművelődési célú társadalmi szervezetek
Közművelődési Tanácsot alakíthatnak.
12. §
(1) A rendelet értelmezésében közvetett költség az épület és a szervezet általános fenntartásának energia,
közüzemi, karbantartási és fogyóeszköz költségei; valamint az alkalmazottak és a szakmai csoportok
vezetőinek bér- vagy dologi jellegű költsége.
(2) Közvetlen költség kizárólag az adott rendezvény megtartásához szükséges, külön kifizetendő dologi és
bérköltség.
Hatályba léptetés
13. §
A rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.

Kaposmérő, 2011. február 15.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Kihirdetve: 2011. február 16.

Simonné dr. Mészáros Renáta
körjegyző

Prukner Gábor
polgármester
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1. sz. melléklet a 4/2011. (II.16.) rendelethez
Közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles
szolgáltatásainak köre

1. Díjmentes szolgáltatások:
a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak munkájának
igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil szervezetek
számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi tevékenysége; valamint a
R. 4. §-ban felsorolt mindazon saját tevékenység, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem
jár.
b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
2. Díjköteles szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját költségvetéséből
közvetlen kiadással jár.
3. A szolgáltatás díjának mértéke:
a) Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles.
b) A nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint állapíthatók meg.

