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A rtlldelel célja

l.§
!, mmlclcl célja. hog) n VI.klélcch Kólségf kollnánvwla (a lnvábbiakhm: Úllknrmanyml)Málélelkc lm; lnak és knmsc'gcmsk kmmu'vclódú igcnm % erdekel, valamml a hely:lchtlúségck. sulálu gok alan; mcghllla'muu az ellátandó kö/lnűwlo'dc'w
aLIpS/nlgállal' okul; uk ella lm (ilnwllzil. mó: m és ménem.

A mndelct ha!

1-§

m x luldclcl hulzllm .,, (mmm-ll '/.1l lenllrlélc lcricd ki'

pl A rcndclcl szemem és mmelyl hámba kllelicd
m w ()nkumlúny/lll lmnlmm ugkm'óhe mm,/ls kö gl. .hl a kwnll'lvclődési alapszolgu lulasokut lgmbmmkrs.

Al. Önkormány/ali kötelező kzimui -lűdéx n-Iadamk megvalósít állam részhmő
szervezetek

3. §

Al Unknlmálly/at a kn/m clúdc' I'ellldallllllak cllúlúxa során egyumm'lkbdik
(17 Búcsalmúsl Kiale'vségí Tobbcc'll'l 'laraullw Óxnda — Bűhh'ddéic Málélclku óloda'iz'nul6424 Mutálclkc, KANSUíh u
b) lhllena lígyesl'llcllcl
Amd/mc") ekkcL x/crvuelekktl



A kam-mclűdéxi frladamllúlűs fnrmu'ja'nak, "sának. módjának. Mcn'czeli keretének
meghammzúm

4.§

u ÖnkOnnL'mymI k muz Luk— uusmxenpkmk k IL'lvánm komm" clláta'm'vl es ak zmmcla'dcwx 57: a 1097. m (tx1 ninény (A lma'bbinkhm Kum.) 77. § (x) beke/(1050érdekében kőwsségx emma hvlosn.
Az ()nkormányut a közmu'wwdesi rend.-um kozvetlenul. .1/ u'lmla dlupv'lott cg J'cmwanml
kömseégl szimévcu keresztül látja el

AL "korm ányzat ellátandó közművelődési nlapwzulgáltala'uni

5- §

A, Onkormmym! ;! hu), Waam'gok iigyclcmbcvélclóvcl Kultv 76 § (3) beka/désében
romak k muwh'vdéx alap.;nlgzilnnások ko/úl
a) muxclmh") kn/nsségck lcxrcmuénck claeagnm múkod támug: ( 1 l'ujludésuk
n .c, k k zműxclűdcex tcvc'kcnwgck a: u muwlódó knibűsc'gck szal . hcl_ mbummm knia cl

Ingycncxen vngy Léritéx elleni-ben ig' hc vehető szolgáltatásokmagus—vezén-

5.5

mux koamwelódó.mA [alapmu-mmm Wakue lc'mcmwnm. njogomyes—mcnmeumgy
magnum—km. klub cu akkim' foglalkozas—kun

(3; A/ Onknrmány/m nemmncmcscn bxzxosma a komnégl .
u) ki)/neveld inté/mémek nagy muem'nycvlmz,
tn kzmmix kem szerv Actckjóíckony. g) lcndwvónyexhw.u hukk: UnS/crxczódn kuzoscgek. úgyhan

[cm.

nactck alkalmi rende/vcnyulhcv,

(3) A, Onknnnz'my/ul mm;—x ellenében bizmu'! k meg; szinu—m,
u) külwsógu ez mnl'ulynmok.
thlépódí srcmlc/ ' yek
c) umgunmdczvc'uyck,
m kulcskcdchm célú mlmlkmasok ré .ch
(4) A !c'rí!
kümszógv

díj ménc'kúl az igényelt S/ínbér mérem es a, igénúés "mm.-nam Mupian 4mm hm mudic mnuhnazzn



A fcladalclláláshu tltételek hízlasíláxa'Iukxégns Személyi és szakképzetlsé

7-§

( Onkonnúnyzal kónm'n'elódúcí illanvnlge'úlala'mk. valamint a Amívclodún
inté/mények és a k égi szílllcrek kovelelmc'llycinil szóló ZOÚUISW'UO.) L'VIVIIrendelet 14 MZ) lme/assem" Foglalt x/emc'lyi es sukképvcuscgi leltélclckcl bi/losma albladalellálaalmn

A feladatellál :hoz xLük—ségex lólcxltlnényi és lárgyi fcltelelci

x.§
A/ Önkolmúm u kaymüvclbdm alapm—lgalmmmk. valamint a Ml/nllhclúdém
mié/mények x ;! kulmscgl m'mmk komulmónmnsl Háló 20'20!8.[Vll,0) HMM!rcndclcl m. § (l) beke/dé ul fogu. lclc. ményi cc lgyl lellelclckcl mmm aMudulcllúlzishoa

clődévi felndalok llnanulm .

9-5

(I) V Unkm'mány/al a közmúvulódúsx I'eludamk elli-
ulmvclvck cx furrámk ngyclembcxélc'óxcl linanSIím/m

I a Kulu 00-92 á—ziban Jughm

(2) A linanwv'mz .. l'oní
xx) LU/pünll kokmgvclésl umogauvbnl.
h) rlkulom'lcll államv pén/ulupokhúl
c) mi). k u; Mm. mrmhlal,
d) mily-zati Hum clmmcm lámogah'hhúl,
c) knllxégvclúwn lm uli egyéb form—ból Sylmnazmk

(3) A, Onkumlílmml az éles kolleégxclóal rendeletében meghurammuuk e/crinl bimuíua azmrcmcnylcnmam koluégcix. :! bélküllaégckcl, .a lcchnikaí c'; mfmstmklnn'lhs I'ulléwlck
mcglclcml éhez kap nh'xdó kmdz'lsok fedezné-l és a kwmúvclodcsi romlanak clláuísoke/ulnégvs cgyéb kul! *cgckcl

(4) Az. Önkormán) zal a lclcpülc's kulturális életében iCICHIlHN szerepel bclűhű civil
s'lunczclvk, tárxudalml csoportok. szakkol'ok lúmogalímm cvm ki) lsógxelégl rendeletébencl (m) zulu! bi/msv'hal.

A n-ndclel fclülviugálalámnk szabályai

ln.§
A/ Ollkumu'm) mi %: kh/műxclddé ' rcmlelelét .: Kulh'. HÉA § (Z) hckczdóxéhcn fnglullaknakmegfeleloen lcgulzibbmmm le úlvlngálja



A rendelet kiher elmének és közzétételének .xnbályai

n.§
(1) A/ (" kmma' Hat :! ku/múvch'xdc rend:]; c'! ;! Kuln mA ; a) bckczdéxéhcn
fogmhuknakmegk elöcn a kan/össch m'mcmm közzé! A.
(2) A/ Unkm'mán)/al a kö/muxvh' ési rendeletet u lelepuléa hunlnmÁn és kem/eri.wogwhamsmankxn/éleszt.

Záró rendclkumk

IZ. §

(I) %, rendelet .! mmm—u " kmelő napon wep han
(2) A mmm mun; ba x ével egyidcyűlcg ha L mm Ahol)! ku/múvoh'vdési rcum—isimi! x/ÁHÓ K'!999.(XII.X ) ünkormimymn rendelet.
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