DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
11/2002. /XII.13./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. Évi LXV. Törvény 16. §-ának /1/
bekezdésében és a Kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. Évi CXL. Törvény Torony község
Önkormányzata / továbbiakban: önkormányzat/ a helyi közművelődési tevékenység biztosítása
érdekében az alábbi rendeletet / továbbiakban: rendelt / alkotja.
I. Általános rendelkezések
A rendelet célja
l.§.
A rendelet célja az önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének biztosítása,
elősegítése, különösen:
- a kulturális örökség javainak megismertetése,
- a közművelődési intézmény szolgáltatásai, igénybevételének biztosítása,
- a műveltség gyarapítása,
- a kulturális jogok érvényesítése céljából közösségek létrehozása,
- a művelődési célok megvalósításához közművelődési intézmény biztosítása,
- a művelődési célok megvalósításához közművelődési intézmény biztosítása, szervező,
szervezeti és tartalmi segítség nyújtása,
- tájékoztatás a kulturális intézmények programjairól,
- a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat-és feltételrendszerének
meghatározása, továbbfejlesztése.
Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vallás, világnézet vagy politikai
irányzattól függetlenül működik.
Az Önkormányzat a helyi közművelődési célok megvalósítása érdekében segíti a civil
szervezetek működési törekvéseit, széleskörű együttműködést alakít ki a társadalmi
szervezetekkel, a kulturális célú tevékenységet végző vállalkozásokkal, támaszkodik
mindazon egyéni és közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, amely a kulturális életet
gazdagítja.
II. A rendelet hatálva
2.§.
A rendelet hatálya az önkormányzat testületére, közigazgatási területére és a közgyűjteményi
tevékenység ellátására, mely feladatot az 1997. évi CXL. Törvény 77.§-a a települési
önkormányzatok részére kötelező feladatként meghatároz.
III.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

3.§.
(1) Az önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével a Törvény 76. §-ában meghatározott helyi közművelődési tevékenység
támogatása körében az alábbi közművelődési feladatokat és konkrét formáit állapítja meg:

1./ Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életsegélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése.
a) A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelési érdekében átképzéshez,
szakmaszerzéshez tanfolyam szervezésében való részvétel, a mindennapi gazdaságosságot
fejlesztő közhasznú tanfolyam, bemutató, akció szervezése.
b) Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek megteremtése.
c) Mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalom, tanfolyam, tábor szervezése.
d) Aktuális kérdésekről szellemi és vitafórum lebonyolítása.
2./ A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
a) A község és környéke természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és ezek
állapotának megismertetése, helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő összefogások
ösztönzése, helytörténeti, településismertető kiállítások, helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
műsorok, bemutatók, találkozók, versenyek, vetélkedők szervezése.
b) A kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi
társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei ismertté tétele, szerepük növelése.
3/ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
a.) A helyi, az egyetemes,a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek
megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása, így előadások, művészeti
kiállítások, irodalmi estek, baráti körök szervezése.
b) Hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, fesztiválok rendezése.
c) A helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek közismertté
tétele, élményeik gazdagítása.
d) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált feltételek
megteremtése.
e) A helyi kultúra értékeinek bemutatásához rendezvény szervezése.
4/Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása.
a) Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek, irodalmi, olvasó-önképző körök
szervezése.
b) A népművészét hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek
szervezéséhez és működtetéséhez - igény esetén - segítség nyújtása, a készült művekből
bemutatók, kiállítások rendezésének lehetősége.
c) A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük támogatásának
biztosítása.
d) Ismeret- és készségfejlesztéshez segítségnyújtás.
5/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek érvényesítésének
segítése.
a) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közősségeinek igény szerinti
segítése, művelődési szándékainak segítése.
b) A civil közösségek közismertségének gondozása, együttműködésük elősegítése.
c) Szolidáris akciók fogadása, gondozása.
d) A különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak,
tevékenységeinek támogatása.
e) Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz ingyenes lehetőség biztosítása.
6./ A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

a) Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kilakitása, rendszeressé tétele a
községben működő oktatási, egészségügyi, szociális szolgáltató szervezetek képviselőivel.
b) Kapcsolat kiépítése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, esetlegesen külföldi
kulturális csoportokkal, civil szervezetekkel.
Szükség szerint a helyi feladatok ellátása érdekében igénybe veszi a megyei
közművelődési szakmai szolgáltatásokat és tanácsadást.
7./ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása: minden olyan egyéb tevékenység, amely ezen
rendelet céljaival nem ellentétes.
4.§.
A községi könyvtár tevékenységén túl az önkormányzat képviselőtestülete a közművelődési
feladatok ellátása érdekében az alábbi általános tevékenységet látja el:
1./ Koordináló, tanácsadó, együttműködő tevékenység a település közművelődési célú
szervezeteivel, más civil szervezetekkel, az önkormányzat oktatási intézményeivel, nem
önkormányzati intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel a helyi közösségi
művelődés, továbbá a közművelődési feladatok megvalósításának anyagi feltételeit gyarapító
lehetőségek megteremtése érdekében.
2./ Tájékoztató és figyelemfelhívó munkával közvetíti a közművelődési szakmai
koncepciókat, az ágazatot érintő terveket, összegyűjti a helyi támogatást igénylő
közművelődési feladatok megoldását.
V.
A közművelődési feladatellátás, intézményi szervezeti keretei és
költségvetési támogatása
5.§.
1./ Az önkormányzati közművelődési és könyvtári feladatait megbízási szerződéssel láttatja
el.
2./ A közművelődési tevékenységek ellátása érdekében az önkormányzat a szükséges
pénzügyi forrásokat biztosítja.
Az önkormányzat e rendeletében meghatározott célok, közművelődési feladatok
ellátására, megvalósítására éves költségvetési rendeletében meghatározott összegű
támogatást hagy jóvá az egyéb közművelődési tevékenységet folytatók számára.
VI.
A helyi közművelődés szakember igénye
6.§.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásánál figyelembe veszi a törvény hatálya
alá tartozó, jogszabályban előirt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges
feltételeiből adódó foglalkoztatási követelményeket.
A nyilvános könyvtárban a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott
végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező személyt alkalmaz, ehhez az anyagi feltételeket
is biztosítja.
Záró rendelkezések
7.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Dozmat, 2002.december 12.

/:Bingerné Sőre Csilla
polgármester

/:Paksa Mária:/
körjegyző

A rendelet 2002. december 13-án kihirdetésre került.
Torony, 2002. december 13.
/:Paksa Mária:/
körjegyző

