
 
 
 

Kács Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2011.(I.25.)rendelete 

a helyi közművelődés szabályozásáról  
 
 
 
 
Kács Község Önkormányzata a közművelődési intézmény- és tevékenységrendszerének 
fejlesztése, védelme, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében „A kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 77 §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.  

 
 

Alapelvek  
 

1.§  
 
(1) Kács Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását 

közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tartja. A 
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a település 
lakosságának életminőségét javítja.  

 
(2) A közművelődéshez való jog gyakorlása során senkit nem érhet hátrányos 

megkülönböztetés.  
 

A rendelet hatálya  
 

2. §  
 
Jelen rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott közművelődési 
intézményekre, azok alkalmazottaira, valamint a közművelődési feladatok ellátásában részt 
vevő valamennyi természetes és jogi személyre.  

 
 

A rendelet kiemelt céljai 
 

3. §  
 
(1) Kács község és környezete természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 

közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása.  
 
(2) A község közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, új értékek    

létrehozása, a helyi értékeket védő összefogások ösztönzése.  
 

(3) Az egyetemes, nemzeti kultúra megismertetése, az ünnepek kultúrájának fejlesztése.  
 
(4) A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának     

elősegítése.  



 
(5)  A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.  
 
(6) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése.  
 
(7) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.  
 

 
 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezetrendszere 
és finanszírozása  

 
4. §  

 
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
(2) A közművelődés községi irányítását az önkormányzat képviselő-testülete és 

szakbizottsága, a polgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatalnak a mindenkor 
hatályos szervezeti és működési szabályzatban meghatározott ügyintézője látja el az 
országos és helyi jogszabályok alapján.  

 
 

5. § 
 
(1) Az önkormányzat kötelező közkönyvtári feladatait a Mezőkövesdi Kistérségi Társulás 

keretében látja el.  
 
 (2) A Társulás általános gyűjtőkörű, nyilvános, mozgó könyvtárat működtet, amelynek 

gyűjteményét és szolgáltatásait folyamatosan bővíti, a lakosság és a kor elvárásainak 
megfelelően alakítja.  

 
 

6. §  
 
 
(1) Kács község Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja az évfordulók, emléknapok, a 

nemzeti és állami ünnepekről való méltó megemlékezést, ezen belül  
 

- március 15. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója  
- augusztus 20. Az államalapítás és Szent István ünnepe  
- október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Köztársaság    
- 1989. évi kikiáltásának évfordulója  

 
(2) A község kiemelt rendezvényei : 
            
- január vagy december hónap Mangalica fesztivál 
 - május 1. Majális 
 - május gyermeknap 
 - falunap szervezése augusztus 20. 
 - nyáron vadétel főző verseny  
 - idősek napja.  



A közművelődés egyéb szereplői 
 

7. §  
 
 
(1) Az önkormányzat közigazgatási területén élő óvodás, iskolás gyermekek részt vesznek a 

helyi közművelődési feladatok, rendezvények megvalósításában. Feladataikat a 2. számú 
melléklet tartalmazza.  

 
(2) Az önkormányzat figyelemmel kíséri, és segíti a turizmus élénkítését. Feladatának tekinti 

az egykori bencés kolostor és a fürdő felújítását, fejlesztését a gazdasági élet szereplőinek 
bevonásával. 

 
(3) Az önkormányzat elismeri és támogatja a községben működő civil szervezetek 

közművelődéssel kapcsolatos munkáját, költségvetési rendeletében meghatározott anyagi 
támogatást nyújt számukra.  

 
(4) Az önkormányzat a község közművelődési feladatait a történelmi egyházakkal,  a 

gazdasági élet szereplőivel, az egészségügyi, szociális, civil- és sportszervezetekkel 
együttműködve valósítja meg.  

 
 

8. § 
 
 

Az önkormányzat, a közművelődési  szervezetek tevékenységük során folyamatos kapcsolatot 
tartanak a területet irányító minisztériummal, a Magyar Művelődési Intézettel, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési 
és Idegenforgalmi Intézettel, a különböző pályáztató és pályázatkezelő szervezetekkel, 
valamint a mezőkövesdi kistérség önkormányzataival és azok intézményeivel.  

 
 

Záró rendelkezések  
 

9. §  
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 
 

Kmf. 
 
 

Ostorházi István sk                                            Kocsis Józsefné sk 
polgármester                                                              jegyző 
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