H e g y e s d község Önkormányzata
Képviselőtestületének

2/2000./III.1./

rendelet e

a helyi közművelődésről.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 16. §. /1/ bek. és a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Hegyesd község közigazgatási területén a közművelődésben
résztvevő valamennyi természetes és jogi személyre.
2. §.
/1/
A rendelet célja az önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének
elősegítése érdekében a feltételrendszer meghatározása.
/2/ A nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének meghatározása.
/3/ A kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a közreműködő
intézmények tevékenységének szabályozása.
/4/ Az önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket
tartalmazó feladatok meghatározása.

II.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI
KERETEI
3. §.
/1/ Az Önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő közművelődési
intézményeket működteti:
a./ Nyilvános Könyvtár Hegyesd, Petőfi u. 21.
b./ Művelődési Ház
Hegyesd, Petőfi u. 21.
/2/ A közművelődési színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények,
pénzügyi, gazdasági feladataikat a Körjegyzőség látja el.
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A közművelődési színterekben biztosítani kell a kulturális és sportcélú szabadidő
eltöltéséhez szükséges feltételeket.
A Művelődési Ház nagyterme csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba.
/4/
Az Önkormányzat a közművelődési színterek működtetéséhez szükséges személyi
feltételeket a jogszabályban meghatározott minimumszinten biztosítja. A foglalkoztatott
létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.

4. §.
Az Önkormányzat a közösségi szintér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság
önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a
közösségi szintér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a minimális
működési feltételeket.

III.
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK
5. §.
/1/
Közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
/2/
A közösségi Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
Ennek formái különösen:
a./ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolás megteremtése,
b./ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozás,
gazdagítása,
c./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása,
d./

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének segítése,

közösségi

életének,
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segítése,
f./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

IV.
A KÖZMŰVELŐDÉSI SZÍNTEREK FELADAT-ELLÁTÁSI
FORMÁI
6. §.
A közösségi színterek a községi Önkormányzat közművelődési feladatait az alábbi formában,
módon és mértékben látják el:
1./ Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek.
- A Művelődési Ház a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében a

mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, bemutatókat
szervez.
-

Életmódtáborok szervezése az általános iskolával közösen.

-

Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek önköltséges nyelvi, térítésmentes
környezeti nevelési tanfolyamok szervezése az általános iskolával közösen.

-

A munkanélküliek számára átképzéshez, szakember szerzéshez helyiség biztosítása.

2./ A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása.
-

A Nyilvános Könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és
törekszik a helyi információs hálózat kialakítására.

-

A közösségi színterek a kulturális élet eseményeiről dokumentumokat készítenek
/fénykép, videőfelvétel/, biztosítják azok őrzését.

3./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
-

a Művelődési Ház szervezi a nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók
lebonyolítását.

programjait és
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kulturált lehetőségeket biztosít a Művelődési Ház.

V.
A KÖZMŰVESLŐDÉS FINANSZÍROZÁSA
7. §.
/1/ A közművelődési színterek működéséhez a költségeket önkormányzati támogatásból, saját
bevételből és pályázatok útján elnyert bevételből finanszírozzák.
/2/ Az egyes feladatok ellátáshoz nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét – teljes,
részleges, önköltséges bontásban – a községi önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §.
/1/ Az Önkormányzati rendelet 200. március 1. napjával lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.
9.§.
*

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK. Irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
Monostorapáti, 2000. február 24.
Stark Sándor sk.
polgármester

Kihírdetve: 2000. március 1.
Takács Lászlóné körjegyző
*
Módosította a 7/2009.(VII.1.) önkormányzati rendelet

Takács Lászlóné sk.
körjegyző

