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Tarany Község Önkormányzata
3/2004.(IV.30.) számú rendelet
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról.

Tarany Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-a / a továbbiakban: törvény/ alapján az
alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával
kapcsolatos feladatait:
I. rész
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
Tarany Község Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy
a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,
valamint ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a városi helytörténeti gyűjtemény
tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az
ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást és a közművelődési intézmények
szolgáltatásait,
c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen,
d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező, szervezeti és
tartalmi segítséget kapjon.
2. §.

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen
hátrányos megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek
minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni,
születési különbségtétel nélkül.
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A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed:
- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi
személyekre,
- az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok
fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire;
- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;
- a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra.
II. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának
tekinti:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek segítését;
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését;
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
- a környezetkultúra javítását, településesztétikai kultúra fejlesztését;
- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;
- az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;

- a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
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- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
- az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását;
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
- egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

III.
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szerkezete és intézményei

5. §

(1) Az önkormányzat a törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet
4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közművelődési intézményeket, közösségi
színteret biztosít.
6. §

(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban
megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a.) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;
b.) a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeket;
c.) Tarany községben működő közművelődési célú társadalmi szervezetet;
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása, az önkormányzat által fenntartott intézmények és
közösségi színtér, színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

7. §

Az önkormányzat a 6. §. (1) bekezdése a.)-c) pontjában szereplő intézményekkel és
szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására
közművelődési megállapodást köthet.
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Az önkormányzat közművelődési intézményei,
közösségi színterei

8. §

Az önkormányzat a község hagyományait is figyelembe véve fenntartóként az alábbi
közművelődési intézményeit működteti:
Közművelődési intézmények:

Művelődési Ház,
Községi és Diákkönyvtár

Közösségi színtér(ek): az önkormányzat döntésétől függően kerülhet kialakításra.

9. §

(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek feladata:
- a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése;
- az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életének segítése;
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek biztosítása;
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
művelődési alkalmak szervezése, ismeret- és készségfejlesztő körök, hobbi és
gyűjtőkörök összefogása, gondozása;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése; a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez
kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi értékeket védő és
gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése;
- a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megéléséhez, az egyetemes,
a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegítő művelődési alkalmak folyamatos
biztosítása;
- művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények
művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatok kiépítése;
- a település és környéke helytörténeti dokumentumainak, tárgyainak gyűjtése,
feldolgozása, nyilvántartása, állandó helytörténeti kiállítás és időszakos kiállítások
szervezése;
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
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- a RITIN Kht. közművelődési feladatai a lakosság információval történő ellátása
érdekében:
- helyi közszolgálati televízió működtetése,
(2) Az önkormányzat közművelődési főintézménye a Művelődési Ház. Tevékenységét
nem önálló költségvetési szervként, szakmailag önállóan látja el. Folyó év december 1-ig
elkészíti a következő évre szóló munkatervét, és jóváhagyásra benyújtja azt az
önkormányzat képviselő-testülete.
10. §
(1) Az önkormányzat egyes közművelődési közfeladatai ellátása és segítése érdekében
közalapítványt hozhat létre.
(2) A közalapítvány közművelődési feladatait, szervezetét, az alapítóhoz való viszonyát
alapító okirat tartalmazza.
11. §
Az önkormányzat közösségi színterek működtetéséhez közművelődési megállapodás
alapján hozzájárulhat.
Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába
kiemelten bevonandó intézmények és szervezetek
12. §
Kiemelten fontos közművelődési feladatellátó intézmény:
(1) Művelődési Ház
(2 Községi és Diákkönyvtár
(3 Az önkormányzat nevelési, oktatási intézményeinek közösségi színterei.
(4 A RITIN Kht. által működtetett Községi Televízió.

IV. rész
A közművelődési tevékenység irányítása és
ellenőrzése
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13. §

(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve
átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.
(2) A hatáskör átruházását, az önkormányzat képviselőt-testülete a Szervezeti és
Működési Szabályzatában határozta meg.

14. §

(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a
vonatkozó jogszabályokkal megegyezően látja el.

(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai
beszámolók és /vagy szakértői vélemény alapján a Képviselő-testület látja el.

15. §
Közművelődési Tanács a törvény 82., 82. §-aiban meghatározott módon alakítható.

V. rész
A közművelődési tevékenység finanszírozása

16. §

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
közművelődési intézmények és közösségi színtér/színterek fenntartásához, illetve a 4. §.
szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a
közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.
(2) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra
adott állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
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17. §
A Tarany települési székhelyű társadalmi szervezetek a Művelődési Házban díjmentesen
jogosultak évi egy alkalommal fórumot tartani.

18. §

A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás
nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített
alapfeladatok megvalósítását.
VI. rész

A közművelődési megállapodás

19. §

(1) Az önkormányzat a törvény 79. §-a, valamint jelen rendelet 7. §-a szerint
meghatározott feladatokra közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6. §-ában meghatározott
intézmények és szervezetek kezdeményezhetik.

20. §

Közművelődési megállapodás megkötésének kezdeményezését pályázati formában a
képviselő-testülethez kell eljuttatni. A képviselő-testület a pályázatot országos szakértői
névjegyzékben szereplő közművelődési szakértő véleménye alapján bírálja el.
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VII. rész

Záró rendelkezések

21. §

(1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2004. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tarany, 2004. április 30.

Somosi József
polgármester

Kálmán László
jegyző

Kihirdetve: 2004. május 3.

Kálmán László
jegyző

