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Hatályon kívül helyezte a 29/2018. (XI. 21.) önkormányzati rendelet. 

Hatályon kívül helyezve 2018. november 22-től. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
26/1999. (X. 29.) 

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. §. 
 
A rendelet célja, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) meghatározza Kaposvár kötelező önkormányzati közművelődési feladatait és 
ezen keresztül biztosítsa a lakosság művelődési igényeinek törvényben előírt 
feltételrendszerét, valamint megalapozza a fejlesztés lehetőségeit. 
 

2.§. 
 
A rendelet hatálya kiterjed: 
-  a város  közművelődésben résztvevő lakosságára, 
-  a kultúraközvetítő és kultúrateremtő intézményekre, 
-  a különböző művelődési-művészeti közösségekre, közművelődési céllal is működő civil 

szervezetekre, 
-  a közösségi színterek működtetőire, fenntartóira. 
 

3. §. 
 
(1)1 Az Önkormányzat közfeladatként kulturális szolgáltatási és közművelődési feladatainak 

ellátását: 
a.) az általa fenntartott kultúraközvetítő intézmények működtetésével; 
b.) művészeti-művelődési közösségek, társadalmi, civil és egyéb szervezetek, kulturális 

vállalatok és vállalkozások számára nyújtott infrastruktúrális és pénzügyi 
segítségnyújtással; 

c.) közösségi színtér biztosításával 
     végzi. 
 
(2) Az Önkormányzat a saját fenntartású intézményei által el nem látott, jelentős és 

folyamatos közművelődési feladatok megvalósítására, valamint a feladatot a saját 
fenntartású intézményekkel azonos vagy annál magasabb színvonalon, de kisebb mértékű 
önkormányzati támogatással ellátó szervezetekkel közművelődési megállapodásokat 
köthet. 

 
 

                                           
1
 Módosította a 42/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. július 1-től. 
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4. §.1 
 

/1/2 Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátására - megfelelő létszámú és 
felkészültségű szakembert alkalmazva – az Együd Árpád Kulturális Központot működteti. 
 
/2/3 
 

4/A. §4 
 

Az Önkormányzat közművelődési tevékenységét a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, 
valamint a Rippl – Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapfeladatai ellátása mellett 
segíti. A közgyűjtemények közművelődést segítő tevékenységükben együttműködnek az Együd 
Árpád Kulturális Központtal, programjaikat egyeztetik, közös programokat szerveznek, 
közösségi színterek és szakemberek biztosításával egymás rendezvényeit támogatják, egymás 
kulturális kínálatát kiegészítik. 
 

5. §. 
 
A közművelődési feladatok ellátásának, a közművelődést szolgáló feltételek megteremtésének 
fedezetét az önkormányzati támogatás, a központi költségvetési hozzájárulás, a pályázati úton 
elnyert támogatások, az intézményi működési bevételek és a tevékenységben résztvevők saját 
ráfordításai, valamint a szponzori támogatások biztosítják.  
 

6. §. 
 
Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátására fordítandó támogatás összegét és 
címzettjeit a Közgyűlés a pénzügyi lehetőségek függvényében éves költségvetési rendeleteiben 
határozza meg.  
 

7. §. 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeiről eseti közgyűlési 
döntéssel határoz.  
 

7/A. §5 
 
Az Önkormányzat közfeladatként támogatja Kaposvár művészeti értékeinek bemutatását és a 
kulturális turizmus fejlesztését. 
 

8. §. 
 

                                           
1
 Módosította a 47/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2003. január 1-től. 

2
 Módosította a 27/2010. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. január 1-től. 

3
 Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. július 1-től. 

4
 Beiktatta a 20/2013. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. július 1-től. 

5
 Módosította a 42/2012. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012. július 1-től. 



 

801 

 

Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények a szolgáltatásaikat 
igénybe vevőknek további kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint: 

a.) diákoknak; 
b.)1 
c.) nyugdíjasoknak; 
d.) családosoknak, illetve nagycsaládosoknak. 

 
9. §. 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során támaszkodik a nem 
önkormányzati fenntartású közművelődési és közgyűjteményi intézményekre, a művészeti 
tevékenységet folytató intézményekre, valamint az Önkormányzat által létrehozott 
közművelődési tevékenységet is végző gazdasági társaságokra. 
 

10. §. 
 
Az Önkormányzat elismeri és segíti a városban működő civil szervezetek, közösségek 
munkáját, a közművelődés területén számít ezen szervezetek együttműködésére. 

 
11. §. 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során, azok eredményes végrehajtása 
érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn a városban működő egyházi szervezetekkel, helyi 
médiával, gazdálkodó szervezetekkel. 
 

12. §.2 
 
Az Önkormányzat, közművelődési és közgyűjteményi intézményei, valamint a rendelet hatálya 
alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési munkájuk során kapcsolatot tartanak a 
szakminisztériummal3, a Somogy Megyei Önkormányzattal, és együttműködnek a 
Közművelődési Tanáccsal. 
 

13. §. 
 
Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében az intézmények alapfeladatain túli, valamint 
a más közművelődési szervezőknek és alkotóknak a város kulturális életét gazdagító 
közművelődési tevékenységei megvalósítása érdekében kulturális alapot különít el, amelyet 
pályázati formában oszt el. 
 

14. §.4 
 
 

15. §. 
 

                                           
1
 Hatályon kívül helyezte a 29/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008. 

július 1-től. 
2
 Módosította a 29/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2008. július 1-től. 

3
 Oktatási és Kulturális Minisztérium 

4
 Hatályon kívül helyezte a 26/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2011. július 1-től. 
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E rendelet 1999. november 1-én lép hatályba. 
 
Kaposvár, 1999. október 21.     
 
 dr. Kéki Zoltán s.k. Szita Károly s.k. 
 jegyző polgármester 


