
Bátya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Bátya Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. 

rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében 

eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 

7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bátya és a Bátyai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet célja, hatálya 

 

1. § (1) A rendelet célja, hogy Bátya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 

Bátya község polgárainak művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit figyelembe véve a 

helyi lehetőségek, adottságok, sajátosságok alapján meghatározza a közművelődési 

alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. 

 

(2) Az Önkormányzat célja: 

a) a település kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozása, gyarapítása, 

átörökítése, 

b) új kulturális értékek kialakításának támogatása, 

c) a helyi azonosságtudat ápolása, 

d) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

e) Bátya község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, 

f) Bátya község idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és 

azok támogatása, 

g) a közművelődési és kulturális alapszolgáltatások színvonalának emelése, 

h) a lakosság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezések segítése, 

i) önszerveződő közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, 

munkájuk segítése, támogatása, 

j) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése, 

k) a kulturális hagyományok ápolása. 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed Bátya Község Önkormányzata közigazgatási területén folytatott 

közművelődési tevékenységre, a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, 

a közművelődési szolgáltatást biztosító szervezetekre, személyekre, és a közművelődési 

szolgáltatást igénybe vevőkre. 

 

 

 

 



2.Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

 

3. § (1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 

jogát és lehetőségét.  

 

(2) Az Önkormányzat által biztosított alapszolgáltatások köre:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 

 

 

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásnak formája, módja és mértéke 

 

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatait, valamint a könyvtári 

feladatait kormányzati funkción való elkülönítéssel látja el, nem intézményi keretek között.  

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait közösségi színtér működtetésével látja el a 

6351 Bátya, Rákóczi út 2. szám alatti Faluház elnevezésű épületben, integrált közösségi és 

szolgáltató tér formában.  

 

(3) Az Önkormányzat az általa fenntartott közösségi színtér által el nem látott feladatok 

elvégzésére közművelődési megállapodást köthet.  

 

(4) Az Önkormányzat a 6351 Bátya, Rákóczi út 2. szám alatti Faluház elnevezésű épületben 

biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Katona József 

Megyei Könyvtárral kötött könyvtárellátási szolgáltatási szerződés alapján. 

 

(5) Az integrált közösségi és szolgáltató tér működésének, használatának alapszabályait 

házirendben rögzíti, éves munkatervben határozza meg tárgyévi közművelődési tevékenységét, 

a közművelődési alapszolgáltatást pedig az éves munkaterv részét képező szolgáltatási tervben 

meghatározottak szerint végzi. 

 

(6) Az integrált közösségi és szolgáltató teret, azok helyiségeit az önkormányzathoz tartozó 

intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, bátyai székhelyű egyesületek, civil szervezetek 

térítésmentesen vehetik igénybe.  

 

(7) Az integrált közösségi és szolgáltató tér helyiségeit magánszemélyek, vállalkozások részére 

a Képviselő-testület által meghatározott bérleti díj megfizetése ellenében, bérleti szerződéssel 

vehető igénybe. 

 

4. A közművelődés finanszírozása, támogatása 

 

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a Közösségi Színtér működését 

költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó 

közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétele és 

pályázati forrás. 



 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok 

ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési tevékenységet folytatókat.  

 

(3) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében meghatározott kereteken belül 

finanszírozza a rendezvényeinek, ünnepségeinek költségét.  

 

5. Záró rendelkezések 

 

6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról szóló 21/2008. (XI. 27.) Kt. számú rendelete. 

 

Bátya, 2020. december 10. 

 

 

 Fekete Csaba  Bukros Noémi Linda 

 polgármester   jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

Ez a rendelet 2020. december 11. napján kihirdetésre került. 

 

 

 

Bukros Noémi Linda  

            jegyző 

 


