
CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2000. (X.27.)
r e n d e l e t e

az önkormányzat közművelődési feladatairól

(a módosítással egységes szerkezetben)

Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: törvény) 
77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a helyi lehetőségekre, sajátosságokra figyelemmel az 
alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közművelődési intézményére, közösségi         
      színtereire és az ott alkalmazottakra, a rendelet alapján támogatott szervezetekre,   
      alapítványokra, vállalkozásokra ill. azok működtetőire, azokra, akikkel az  
      önkormányzat közművelődési megállapodást köt, továbbá minden olyan természetes  
      személyre, aki a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vesz.

A rendelet célja

2.§ (1) A rendelet célja, hogy a település lakossága közművelődési érdekeinek             
      figyelembevételével a közművelődés iránti érdekek és igények alapján - a helyi  
      hagyományok, sajátosságok és lehetőségek által meghatározottan - rögzítse az  
      önkormányzati támogatásban részesülő tevékenységek körét, azok ellátásának módját, 
      feltételeit és finanszírozási formáját.

      (2) Az önkormányzat a közművelődési célok megvalósításának érdekében
      - kapcsolatot tart fenn és együttműködik országos és megyei közművelődési  
         szervezetekkel,
      - koordinálja tevékenységét kistérségi és regionális szinten jelentkező hasonló 
        célkitűzésekkel, programokkal, a kölcsönös előnyök érvényesülésének szem előtt 
        tartásával
        részt vesz azok megvalósításában,
      - igényli a civil szervezetek, alapítványok, vállalkozások és természetes személyek 
        közreműködését, továbbá elősegíti és támogatja e szervezetek és személyek 
        ilyen irányú törekvéseit.

      (3)1 Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátás keretében 
      nyújtott szolgáltatások vallási, világnézeti vagy politikai elkötelezettségtől mentesek 
      legyenek, és hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők közül senkit ne érjen hátrányos 
      megkülönböztetés a neme, kora, vallása, politikai, nemzeti vagy társadalmi hovatartozása, 
      vagyoni helyzete miatt.

      (4) Az önkormányzat a figyelem felkeltése céljából különböző eszközök, pl. szórólapok, 
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      plakátok, újsághirdetések, hangos-bemondó, kábeltévé útján kelti fel a település 
      lakosságának figyelmét a közművelődési programokra, rendezvényekre, tevékenységekre 
      és törekszik arra ezúton is, hogy az érdeklődők folyamatos és megfelelő tájékoztatást 
      kaphassanak az önkormányzat területén igénybe vehető közművelődési lehetőségekről.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

3.§ Az önkormányzat által támogatott helyi közművelődési tevékenységek különösen azok,
      amelyeknek célja:

      a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, életminőséget és életesélyt javító
           tanítási lehetőségek megteremtése,

      b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
           megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

      c.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
           megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
           gondozása,

      d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
           támogatása a településen élő, onnan elszármazott, vagy ahhoz bármely más módon
           kötődő hivatásos és amatőr művészek alkotásainak bemutatása,

      e.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
           segítése,

      f.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

      g.) a művészetek legkülönbözőbb ágai bemutatkozási lehetőségeinek megteremtése,

      h.) a különböző életkori csoportok (pl. ifjúság, időskorúak) művelődési, művészeti és
           közösségi életének segítése,

      i.) a kulturális turizmus fellendítése, ennek keretében pl. a testvértelepülések kulturális
          csoportjainak fogadása, a hozzájuk történő kiutazás segítése,

      j.) sajátos érdekeket megjelenítő csoportok, közösségek kulturális életének gazdagítása,
          kulturális kapcsolatainak kiépítése, fejlesztése.

Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátásának szervezési keretei

4.§ (1)2 Az önkormányzat közművelődési, könyvtári, sport és ifjúsági feladatait a Képviselő-
      testület által alapított, és az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Csorvási 
      Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. látja el.
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      (2)3 Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásában együttműködik:
      a) oktatási, egészségügyi, szociális és sport területen működő intézményekkel, 
      vállalkozásokkal és gazdasági társaságokkal,
      b) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal,
      c) egyházakkal, civil szervezetekkel és alapítványokkal,
      d) természetes személyekkel.

      (3)4 Az önkormányzat támogatja a (2) bekezdésben felsorolt szervek és személyek 
      közművelődési célú egyéni vagy közös kezdeményezéseit.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében - az anyagi lehetőségekhez 
      mérten - biztosítja a közművelődési feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.

      (2)5 A Képviselő-testület a közművelődési feladatok megvalósítására rendelkezésre álló 
      éves pénzügyi keretet saját bevételekből és - amennyiben mód van rá - pályázati 
      pénzeszközökből, továbbá egyéb támogatásokból egészíti ki.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

6.§ A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatok ellátásával  
      kapcsolatos ügyekben a tulajdonosi, döntési, felügyeleti és ellenőrzési jogot a Képviselő- 
      testület gyakorolja.

Záró rendelkezések

7.§ A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

8.§6 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

.............................       ........................................................
Szilágyi Menyhért       Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
    polgármester    jegyző

Kihirdetve: 2000. október 27-én.
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