Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének
a helyi közmővelıdésrıl szóló
13/2008. ( XI.26 ) rendelete
Kislıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) a
kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi közmővelıdési feladatellátásról a következı rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a meghatározza az Önkormányzat kötelezı feladatként
meghatározott helyi közmővelıdési tevékenység ellátásának és támogatásának rendszerét, az
ellátások és támogatások formáit, módját és mértékét.
(2) A rendelet célja, hogy az (1) bekezdésben meghatározottakat úgy szabályozza, hogy a
helyi társadalom mővelıdési és kulturális szükségletei, a hagyományok, a lehetıségek,
adottságok figyelembevételre kerüljenek.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed
a.) az Önkormányzat közmővelıdési intézményére, alkalmazottaira,
b.) a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában részt vevı egyéb személyekre,
szervezetekre.
3. §
(1) Az Önkormányzat elismeri, hogy
a) a közmővelıdéshez való jog minden ember alapvetı joga, s e jog gyakorlása közérdek,
b) a közmővelıdési tevékenység támogatása közcél,
c) a közmővelıdés a lakosság életminıségét javító, értékhordozó tevékenység.
(2) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt feladatait túlnyomó többségben saját
fenntartású intézményekkel látja el. Az intézmények nem elkötelezettek egy vallási,
világnézeti, illetve politikai irányzat felé sem.
4. §
E rendelet alkalmazásában:
a) közmővelıdési intézmény: a lakosság közösségi közmővelıdési tevékenységéhez erre a
célra alapított, fenntartott, mőködtetett, megfelelı szakmai, személyi, infrastrukturális
feltételekkel és alapító okirattal rendelkezı költségvetési szerv vagy egyéb fenntartású
intézmény;
b) közmővelıdési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önmővelı,
megismerı, kultúraelsajátító, mővelı és alkotó célú cselekvése, amely jellemzıen
együttmőködésben, közösségekben valósul meg;
c) közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közmővelıdési
tevékenységének, a lakosság önszervezıdı közösségeinek támogatása érdekében
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közmővelıdési
megállapodás alapján mőködtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen
rendszeresen mőködı intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség-együttes, épület).

A közmővelıdés helyi szabályai
5. §
Az Önkormányzat a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével a következı feladatokat láthatja el:
a)

az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttképzési lehetıségek, népfıiskolák
megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) mozgókönyvtár üzemeltetése,
i) egyéb, mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
6. §

Az Önkormányzat az 5.§-ban meghatározott feladatokat a következı formákban látja el:
a.) a helyi lakosság élet- és munkalehetıségeinek javítása érdekében rendezvényeket
szervez,
b.) szorgalmazza a helyi igényeket kielégítı nonprofit jellegő képességfejlesztı
tanfolyamokat, ismeretterjesztı elıadásokat,
c.) támogatja a hagyományırzı csoportok mőködését, kezdeményezi azok létrehozását,
segíti mőködésüket.
d.) támogatja a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek feltárását, ennek
érdekében:
e.) segíti a helytörténeti dokumentumok, tárgyak összegyőjtését,
f.) közremőködik a helytörténeti győjtemények tárlat formájában való bemutatásának
megszervezésében,
g.) gondot fordít a hagyományok feltárásárára, felélesztésére, ápolására,
h.) közremőködik, illetve támogatja az új mővelıdési szokások kialakítását, gazdagítását.
i.) gondoskodik a helyi ünnepek méltó megünneplésérıl,
j.) támogatja a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetésére irányuló tevékenységet,
k.) támogatja az ismeretszerzı tevékenységeket, ennek érdekében maga is szervez ilyen
programokat,
l.) lehetıséget biztosít az amatır alkotó, mővelıdı közösségek bemutatkozására,
m.) helyet biztosít az amatır mővelıdési közösségeknek a tevékenységük gyakorlására,
n.) segíti a mővelıdési célú pályázati tevékenységet, illetve saját maga is pályázatot ír ki.
o.) ellátja az érdekérvényesítés segítésének feladatait,

p.) segíti a helyi, illetve közös fenntartású nevelési-oktatási intézmények, egyéb
mővelıdési feladatokat is ellátó szervezetek által kínált mővelıdési lehetıségek
megismertetését a lakossággal,
q.) támogatja a kapcsolatok fenntartását a szomszédos településekkel, ennek keretében
közremőködik a közös kulturális programok szervezésében.
r.) kapcsolatok fenntartásának segítését a határon túl élı magyarsággal, a Kislıdrıl
kitelepítettekkel,
s.) közmővelıdési intézményt mőködtet,
t.) folyamatosan szinten tartja, illetve javítja az intézmények technikai ellátottságát,
u.) gondot fordít arra, hogy a közmővelıdési intézmények környezete méltó legyen a
közmővelıdési tevékenységek folytatásához.
7. §
(1) Az Önkormányzat a 6.§-ban meghatározott közmővelıdési feladatait úgy kívánja ellátni,
hogy abban kiemelt súlyt kapjanak:
a.) a gyermeknek, fiatal felnıtteknek szóló közmővelıdési programok, melyek alternatív
szórakozási lehetıséget biztosítanak, és a kulturált szabadidı eltöltés jelentıségére
hívják fel a figyelmet,
b.) a hátrányos helyzető rétegek közmővelıdési programokba való bevonása,
c.) a rendszeresen megtartandó programok, rendezvények színvonalának emelése,
népszerőségének növelése.
8. §
(1) Az Önkormányzat a közmővelıdési tevékenységek, feladatok folyamatos ellátása
érdekében közösségi színteret, illetve közmővelıdési intézményt biztosít.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott közmővelıdési intézmény:
Mővelıdési Ház (8446 Kislıd, Hısök tere 2.)
(3) Az intézmény részben önálló részjogkörő költségvetési szerv.
9. §
(1) Az Önkormányzat a közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében együttmőködik a
következı szervezetekkel:
- Kislıd Község Német Nemzetiségi Önkormányzata,
- Kislıd Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület.
10. §
(1) Az Önkormányzat által mőködtetett közmővelıdési intézmény a közmővelıdési
tevékenységét az éves munkatervének megfelelıen végzik.
(2) Az Önkormányzat – a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetében a jelen
rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok ellátására magánszemélyekkel, jogi
személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkezı társaságokkal közmővelıdési
megállapodást is köthet.
(3) A közmővelıdési megállapodás iránti kezdeményezést a Polgármesterhez kell benyújtani.

11. §
(1) Az Önkormányzat a közmővelıdési intézményének a közmővelıdési tevékenysége
ellátásához szükséges kiadásait a költségvetésében rögzíti.
(2) A költségvetésben meg kell tervezni, majd a tervezettek szerint biztosítani kell a
közmővelıdési tevékenység ellátáshoz szükséges folyamatos mőködési kiadásokat, beleértve
az üzemeltetési, fenntartási kiadásokat, a személyi jellegő kiadásokat, a szakmai munka miatt
felmerülı kiadásokat.
(3) A költségvetésben lehetıség szerint biztosítani kell az intézmény által igényelt, és a
feladatok ellátáshoz szükséges fejlesztési, korszerősítési kiadások fedezetét.
Egyéb rendelkezések
12. §
(1) Az önkormányzat honlappal (www.kislod.hu) rendelkezik, amely a település kulturális
információit is tartalmazza.
(2) Az önkormányzat hivatalos ünnepei:
- Kiskıdi Falu Napok (július utolsó hétvégéje),
- Idısek Napja (december elsı hétvégéje),
13.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a Körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.
Kislıd, 2008. november 26.

Somogyi Anna
polgármester

dr. Szivák Péter
kör jegyzı

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem
Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem
tartalmaz.
Kislıd, 2008. november 26.

körjegyzı

