Felsőpakony Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2010. (III.31.) számú rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári feladatellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. § értelmében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység szervezésével és támogatásával
kapcsolatos feladatait.

A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet alapvető célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségletének figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján –
meghatározza az önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok
ellátásának módját, feltételeit és finanszírozási formáját.
(2) A kulturális élethez kötődő további célok:
a) a helyi identitás erősítése, a település hagyományainak feltárása, megtartása, fejlesztése. Új
hagyományok teremtése, hagyományőrző közösségek életre hívása, munkájuk támogatása.
b) a lakosság közösségfejlesztő erőinek, törekvéseinek támogatása
c) a község kulturális arculatának kialakítása
d) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a község kulturális érdekképviselete
az esélyegyenlőség szolgálatára
e) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök., műhelyek
létesítése, segítése, kiemelkedő helyi alkotók szakmai támogatása, szórakozási és közösségi
igényekhez lehetőség biztosítása
f) a civil közösségek együttműködésének ösztönzése
g) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek
segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása,
az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása
h)
a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
bemutatók, kiállítások rendezése
i) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése
(3) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik,
hogy biztosítsa Felsőpakony Község polgárainak jogát:
- a kulturális örökség javainak és ezeknek a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és
etnikai kisebbségi önismeret formálásában betöltött szerepének megismerésére
- a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére
műveltségének, készségeinek élete minden szakaszában való gyarapítására,
- közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség
létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban
meghatározottak szerinti szervezet alapításához, működtetéséhez.

A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Felsőpakony község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a természetes személyekre, a felsőpakonyi székhellyel vagy
telephellyel rendelkező társadalmi és civil szervezetekre, az Önkormányzatra és fenntartásában lévő
intézményekre

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
3. §
(1) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet
vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen
hátrányos megkülönböztetés: a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden
személyt nemre, életkorra, vallásra, politikai,- nemzeti,- nemzetiségi,- hovatartozásra,
származásra, vagyoni és egészségi állapotra való tekintet nélkül
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a civil
közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet (is) végző
gazdasági vállalkozások közreműködését.
(3) a) Az önkormányzat a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház (a továbbiakban: Intézmény)
vezetője útján gondoskodik a település közművelődési feladatainak koordinálásáról
b) A településen működő minden társadalmi, civil és egyházi szervezet, továbbá alapítvány,
egyesület a Intézmény vezetőjénél minden év december 20-ig bejelentheti a következő évre
vonatkozó községi szintű ünnepségeit, rendezvényeit.
c) az Intézmény vezetője a b.) pontban foglalt bejelentések alapján elkészíti az adott évre
vonatkozó eseménynaptárt
d) Az eseménynaptárban nem rögzített rendezvényekre az önkormányzat intézményei helyiséget
akkor tudnak biztosítani, ha azok nem ütköznek az előzetesen egyeztetett rendezvényekkel
(4) Az önkormányzat törekszik arra, hogy Felsőpakony polgárai folyamatos és megfelelő
tájékoztatást kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról. A
megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy:
a) a közművelődési programokat a helyi sajtó ismertesse
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját intézményi és
önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon is tegyék közzé, a műsorfüzeteiket jutassák el a
lakossághoz
c) valamint az Önkormányzat hivatalos weblapján elektronikus hozzáférést biztosít a
dokumentumokhoz, cikkekhez

Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a
megértés és a befogadás elősegítését, az ünnepek kultúrájának gondozását
- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását
- helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését
- a feltételek biztosítását a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez
- a környezetkultúra javítását, a település-esztétikai kultúra fejlesztését
(2) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
- a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységét
- a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét, közösségi életének színesítését
- a helyi kulturális értékek védelmét
- a humán és egyéb közhasznú információs szolgáltatásokat

Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátási formái
5. §
(1) Felsőpakony Község közművelődési feladatainak ellátásában részt vesz az Intézmény (2363
Felsőpakony, Rákóczi u. 41.), mint az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény.
(2) Az Intézmény
a.) a könyvtári tevékenysége során:
- Megfelelő könyvbeszerzői keret biztosítása révén kialakítja az információhordozók gyűjteményét
mind az iskolai mind a községi könyvtár vonatkozásában.
- Biztosítja a könyvtár szervezésében a rendhagyó irodalomórákat, író-olvasó találkozókat, egyéb
könyvtári foglalkozásokat, vetélkedőket.
- Lakossági szolgáltatást végez - A telefaxolás és fénymásolási önköltségszámítás szabályzat
szerint (fénymásolás, faxolás, internet-hozzáférés biztosítása)
b.) közművelődés terén:
- összegyűjti és a szerkesztő bizottság részére előkészíti az Agora c. időszaki kiadványba
megjelenésre beérkezett cikket, majd elvégzi a grafikai, tördelési munkákat és nyomdai
előkészítést, egyeztet a kivitelező nyomdával, részt vesz az elkészült lap terjesztésében. Az újság
tartalmi részéért a szerkesztő bizottság felel.
- szolgáltatásait elsősorban Felsőpakony Község polgárai, a településen működő társadalmi és civil
szervezetek számára biztosítja.
- biztosítja az intézmény keretében működő klubok működési feltételeit, részükre szakmai
segítséget nyújt.
- szükség esetén helyiséget biztosít az egyéb önkormányzati intézmények keretében működő
szakkörök stb. részére
- biztosítja művészeti és önszerveződő csoportok, tanfolyamok részére az Intézmény helyiségeit
külön rendeletben meghatározott térítési díj ellenében
- igény szerint közreműködik külső szerv, személy által szervezett e rendelet hatálya alá tartozó, az
intézményben megrendezésre kerülő tevékenység szervezésében.
- helyet ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz a társadalmi ünnepek, más események
megszervezésében és lebonyolításában.
- helyszínül szolgál a település polgárai számára szabadidejük kultúrált eltöltéséhez.
- részt vesz az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok ellátásában.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §
Az Intézmény vezetője évente a Képviselő-testület munkatervében meghatározott időpontban
beszámol a Képviselő-testületnek valamint a beszámolót előzetesen véleményezi a kulturális feladatok
ellátásával foglalkozó bizottság. A beszámolót az Intézmény vezetőjének az előző év vonatkozásában
tárgyév január 15-ig kell a Polgármesteri Hivatalba megküldeni.

A közművelődési tevékenység finanszírozása
7. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az Intézmény

fenntartásához, illetve a közművelődési alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket a költségvetésében.

Vegyes és záró rendelkezés
8. §
(1) Jelen rendelet 2010. április 01-én lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 4/2003. (II.17.) Képviselőtestületi rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelését igazolja.

Felsőpakony, 2010. március

……………………………
Matusekné Dimov Éva
Polgármester

…………………………..
dr. Remete Sándor
jegyző

A rendelet kifüggesztésre került: 2010. április 01-április 05-ig
A rendelet kihirdetve: 2009. április 05.

………………………..
dr. Remete Sándor
jegyző

