Hatályos: 2009. november 25-től

Nagybaracska Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2002.(V.31.) Kt. rendelete
Az önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
egységes szerkezetben a módosító 10/2009.(XI.25.) Kt. rendelettel
Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77.§-a alapján az
alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával
kapcsolatos feladatait:

I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Alapelvek
1. §
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Nagybaracska község állampolgárainak jogát
a.)

a kulturális örökség javainak megismerésére a történelem alakulásában, a
nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a
rendelkezésre álló eszközök útján,

b.)

a településen lévő közművelődési intézmény szolgáltatásainak igénybevételére.

2. §
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés.

A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska község közigazgatási területén élő magán és jogi
személyekre.
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II. RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1)

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak
tekinti:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)

(2)

a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését,
a település környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítését,
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
egyéb közművelődést segítő lehetőségek biztosítását

Az önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása
során szorosan együttműködik a helyi közművelődési tevékenységet folytató,
önszerveződő közösségekkel.

III. RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája
5. §
(1)

Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet
4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési házat működtet.

(2)

Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást
köt megfelelő végzettségű alkalmazottat foglalkoztató jogi személlyel vagy megfelelő
végzettségű magánszeméllyel.

(3)

A feladatellátó kötelessége, hogy a helyi közművelődési feladatok körébe biztosítsa a
törvényi alapelvek érvényesülését, a lakosság egyenlő részvételi lehetőségét.

(4)

A közművelődési megállapodás tartalmazza:
a.) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,
b.) a közművelődési tevékenységben érintettek körét,
c.) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,
d.) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát
és rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény
közművelődési célú minimális nyitvatartását,
e.) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,
közreműködőktől megkívánt
f.) közművelődési feladat megvalósításában
szakképzettséget.
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IV. RÉSZ
A közművelődési tevékenység finanszírozása
6. §
(1)

Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből
finanszírozza.

(2)

Az önkormányzat az éves költségvetésében határozza meg a – közművelődési
feladatok ellátását közművelődési megállapodás alapján végző – vállalkozó
támogatásának mértékét a közművelődési normatíva alapján.

(3)

Az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíthet más közművelődési
tevékenységet folytatókat is. A pénzügyi támogatás a rendeletben rögzített feladatok
megvalósítását nem veszélyeztetheti.

V. RÉSZ
Záró rendelkezések
7. §
(1)

Ezen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
8. §

1

E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nagybaracska, 2002. május 16.

Király Sándor sk.
polgármester

Tóth Istvánné sk.
jegyző

Ez a rendelet kihirdetve 2002. május 31.
Nagybaracska, 2002. május 31.
Tóth Istvánné sk.
jegyző
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Megállapította a 10/2009.(XI.25.) Kt. rendelet. Hatályos 2009.11.25-től.

