Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2006.(VII. 31.) Ökt. rendelete
a közművelődésről
Nagytőke Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban biztosított felhatalmazás
alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében a helyi lehetőségek
és sajátosságoknak, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §.
(1) A közművelődési rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi
társadalom kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok
lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az
általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és
feltételeit, valamint a szakmai és a finanszírozási alapelveket, annak érdekében,
hogy jogszabályi keretet biztosítson a község hagyományainak ápolásához, a helyi
értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás
fejlesztéséhez.
(2) A kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:
- a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra
biztosítása,
- a település hagyományainak ápolása, helyi értékek védelme
- az ifjúság kulturális életének fejlesztése
- az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek gazdagítása
- a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek támogatása
- civil közösségek együttműködésének ösztönzése.
(3) A helyi társadalom minden tagjának és közösségének joga, hogy:
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismerete
formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján – ezen értékek
védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közösségi színtér nyújtotta,
valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat

c) gyarapítsa műveltségét, készségét; közösségi, művelődési
megvalósítása érdekében az önkormányzattól segítséget kapjon.

céljainak

2. §.
A rendelet hatálya kiterjed Nagytőke Község közigazgatási területén élő természetes
személyekre, valamint a közművelődési tevékenységben résztvevő szervezetekre és
intézményekre, melyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat látják el.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
3. §.
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt
feladatának tartja:
- az ifjúság művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatását
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének támogatását
- az ünnepek kultúrájának ápolását
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
4. §.
(1) Az önkormányzat az e rendeletben foglalt közművelődési feladatok folyamatos
megvalósítása érdekében községi színteret biztosít
(2) A kötelező közművelődési feladatokat az önkormányzat által fenntartott és
tulajdonában lévő Művelődéi Ház (Nagytőke, Széchenyi tér 6.), valamint a
Könyvtár épületeiben biztosítja.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által el nem látott feladatok elvégzésére
közművelődési megállapodást köthet, melynek tartalmaznia kell az 1997. évi CXL
törvény 79. §-ában foglaltakat.
(4) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik
- nevelési-oktatási intézményekkel
- a Petőfi Sándor Könyvtárral
- a Nagytőkei Ifjúsági Önkormányzattal
- magánszemélyekkel
- civil szervezetekkel
- a hasonló szakfeladatot ellátó regionális, térségi, megyei intézményekkel, civil
szervezetekkel.

A közművelődési feladatok finanszírozása
5. §.
Az önkormányzat e rendeletben meghatározott feladatok ellátását az éves
költségvetéséből finanszírozza, melynek forrásai:
- saját bevételek
- központi költségvetésből származó normatív állami támogatás
- központosított előirányzatokból származó pénzeszközök
- pályázati úton elnyert összeg.

Záró rendelkezések
6. §.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

„Záradék 1:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács
2006/123/EK. irányelvnek megfelel.”

Staberecz Ferenc
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2006. július 31.

Danyi Katalin
jegyző
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Záradékkal ellátta a 19/2009.(XI. 26.)rendelet

Danyi Katalin
jegyző

