Kacsóta Községi Önkormányzat
4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete
a közművelődésről
Kacsóta községi 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 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: tv.) 77.§-a és a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Kacsóta polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, finanszírozásának formáját és
mértékét.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Kacsóta minden polgárának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a
kulturális értékek birtokbavételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az
önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, szervezőkre.
4. §
(1) Kacsóta község Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatai a rendelet 1.
sz. melléklete tartalmazza.
(2) Kacsóta község kiemelt közművelődési rendezvényei a 2. sz. mellékletben találhatók.
5. §
Kacsóta közművelődési feladatait az Önkormányzat Képviselő-testülete és Gyermek-ifjúság és
sprortbizottsága látja el.
6. §

Kacsóta Önkormányzata a konkrét közművelődési támogatásokat az adott tárgyév költségvetési
rendeletében fogadja el.
7. §
Kacsóta községi Önkormányzat épít a községben működő egyházi szervezet, vállalkozók,
gazdasági szervezetek, vendéglátóipari egységek segítségére és együttműködésére a község
közművelődési feladatainak eredményes végrehajtásában.
8. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző

1. sz. melléklet
Kacsóta községi Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatai
Célok
1. Kacsóta kulturális értékei, azok ismerté tétele
- helyi tudás
- helyi érzelem
- helyi információ fejlesztése
2. A lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése
3. A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvnek, tehetségeinek gondozása
4. A helyi társadalom, a község polgárai szabadság- és felelősségérzete növekedése
5. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének fenntartásának segítése
Feladatok
1. A község hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek,
speciális
és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése,
közbecsülésének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése
2. - az egyetemes és a magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése
- a művészetek befogadásának segítése
- szabadidős szokások formálása
- a kulturális hagyományok ápolása, újak teremtése
- a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése
- a helyi és regionális kulturális-turizmus lehetőségeinek felkutatása, ösztönzése
3. - az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény felkeltése, fejlesztése
- műértő közönség kinevelése
- kiemelkedő tehetségek bemutatása
- alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása
4. - a kooperációs, társulási szándékok ösztönzése
- a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása
- a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása
- a civil közösségek gondozása
- településvédő, -szépítő, természet-, értékvédő, közéleti egyesületek összefogása
- helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra
minél kedvezőbb feltételek melletti biztosítása
5. - a község nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel
- a község környéki települések közművelődési tevékenységének szakmai-módszertani
segítése
- kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, intézményeivel

Tevékenységek
1. - helyi ünnepek megtartása
- a községhez kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók, fesztiválok, találkozók
szervezése
- a községi kulturális közéleti információk biztosítása
- helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti
dokumentumok megjelentetése, kiadása, közismertté tétele

2. - színházi előadások, előadóestek, hangversenyek szervezése
- kiállítások, kamaratárlatok szervezése
- ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése
- az ifjúság szórakoztatásának (diszkó, bál, koncertek, stb.) biztosítása
- a felnőtt korosztály számára estélyek, bálok, alkalmi szórakozási lehetőségek
szervezése
- országos rendezvények fogadása
3. -

különböző művészeti szakkörök működtetése
amatőr művészeti csoportok működtetése
alkotóműhelyek szervezése
művészeti alkotótáborok szervezése
bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezése
információk gyűjtése az öntevékeny körökből

5. a község partner településein közművelődési kapcsolat fenntartása, kulturális
programok
szervezése
- a községkörnyéki települések helyi ünnepein, falunapokon kulturális programokhoz igény
esetén - segítségnyújtás, szervezésben való közreműködés
- szakmai segítség adása a tanórán kívüli, közoktatási intézményben folyó közművelődési
munkához
- a község kommunikációs csatornáin tájékoztatás adása a város közművelődési
eseményeiről, helyzetéről, feladatairól
- vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a községi egyházi
szervezetével
- közművelődési szakemberek részvétele országos és megyei továbbképzési szakmai
fórumokon

2. sz. melléklet
Kacsóta kiemelt rendezvényei
-

az állami ünnepek
községi karácsony
nőnap
Falunap- gyermeknap
Búcsú

