
Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 

5/2010. (VI.30.) önkormányzati  rendelete 

a helyi közművelődési  feladatellátásról 

 

 

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §.-ban kapott 

felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A közművelődés helyi feladatainak meghatározása 

 

 

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység keretében ellátandó feladatok körét az 

alábbiakban határozza meg: 

 

(1) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása témakörben 

meghatározott feladatok: 

 

a.) A mohai tikverőzés hagyományának megőrzése, az ezzel kapcsolatos 

gyűjtemény és kiállítási tárgyak körének bővítése, település ismertető 

kiállítások, előadások szervezése. 

b.) Helyi újság szerkesztése a település legfontosabb kulturális és társadalmi 

eseményeiről, negyedévenkénti megjelenéssel. 

c.) A helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, 

versenyek, vetélkedők szervezése. 

d.) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről 

dokumentumok gyűjtése, közismertté tétele a község honlapján. 

e.) A településsel kapcsolatos kiadványok megjelenésének kezdeményezése, 

elősegítése. 

f.) A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei, közösségei tevékenységének 

méltatása, kitüntetésekre, díjakra felterjesztése. 

 

 

(2) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek gondozása 

témakörben meghatározott feladatok: 

 

a.) A nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók megtartása, a közművelődés 

lehetőségével élményeinek gazdagítása, támogatása. 

b.) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 

lehetőségek biztosítása. 

 

 

(3) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása témakörben a kiemelkedő tehetségű helyi alkotóknak kiállítási, 

bemutatkozási lehetőség megteremtése. 
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(4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése témakörben meghatározott feladatok: 

 

a.) A különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti 

segítése, művelődési szándékaik támogatása, rendezvényeikhez a közösségi 

színtér ingyenes igénybevételének biztosítása 

b.) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek 

kiemelt gondozása. 

 

(5) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése érdekében az 

önkormányzat feladata testvértelepülési kapcsolat lehetőségének felkutatása, majd 

fenntartása, találkozók szervezése. 

 

(6) Az önkormányzat a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a közösségi 

színteret és segítő szakembert, a rendezvények alkalmával több korosztály művelődési 

szórakozási igényét kielégítő programokat állít össze. 

 

 

2. § 

 

A közművelődési feladatok ellátásának helyi szervezeti keretei 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatellátást közösségi színterén keresztül látja 

el. 

 

(2) A feladatok ellátásához biztosítja  

a.) a Moha, Fő u. 59. szám alatti Művelődési Házat közösségi színtérként, 

b.) a  Moha, Fő u. 59. szám alatti községi könyvtárat, 

c.)1 a Moha, Fő u. 60. szám alatti rendezvénypavilont és kiszolgáló épületét 

közösségi színtérként. 

 

(3) Az önkormányzat közművelődési rendezvények megtartásához igény szerint a Moha, 

Fő u. 70. szám alatti épületét is kijelöli.  

 

 

3. §. 

 

A közművelődés finanszírozása 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatinak ellátása érdekében a jogszabályokban 

meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő szakembert foglalkoztat. 

 

(2) Az önkormányzat a fenntartásában működő közösségi színtér működtetési 

költségeinek fedezetét a mindenkori éves költségvetésében az állami normatívából és 

önkormányzati forrásokból biztosítja.  E finanszírozás keretében biztosított 

önkormányzati forrás mértékének fedeznie kell a közművelődési szakember bérjellegű 

juttatásait, a feladatellátást biztosító épületek fenntartási és működési költségeit, a 

költségvetésben elfogadott rendezvények lebonyolításához szükséges  költségeket.  

 

                                                 
1 Beiktatta a 7/2016. ((VII.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. július 13-tól. 
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(3) A közművelődési feladatok ellátásának további forrásai az érdekeltségnövelő 

minisztériumi pályázati pénzeszközök, a szolgáltatásokért szedett díj, természetes és 

jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása, valamint egyéb pályázati 

támogatások.  

 

(4) Az önkormányzat költségvetésében – anyagi lehetőségeihez mérten – biztosítja a helyi 

közművelődési támogatásokról szóló pályázatok önrészét.  

 

(5) A közösségi szintér bevételei elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, 

a rendezvények szervezési költségeinek fedezetét szolgálja. 

 

 

4. § 

 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi önkormányzat 

közművelődési feladatairól szóló 12/2002. (XII.15.) önkormányzati rendelet. 

 

 

Kovács Sándorné       Iván Szilvia 

Polgármester         körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2010. június 30-án 

 

 

         Iván Szilvia 

           körjegyző 

 

 

 

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva a módosításáról rendelkező 7/2016. (VII.12.) 

önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2016. július 13. napjától. 

 

 

Sárkeresztes, 2016. július 12. 

 

 

        Iván Szilvia 

           jegyző 


