Szajla Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2002.(X.10.) sz.
önkormányzati r e n d e l e t e
a kötelezı közmővelıdési és kulturális feladatairól
(egységes szerkezetbe foglalva)

Szajla Község Önkormányzata a „Kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl” szóló 1997. évi CXL. Törvény IV.
rész II. fejezet 77.§. alapján az önkormányzat kötelezı közmővelıdési feladatainak formáját,
ellátásának mértékét és módját az alábbi rendelet szerint szabályozza:

Alapelvek
1.§.
Szajla Község Önkormányzata az 1997. évi CXL. törvény 4.§-ában foglaltak szerint a
mővelıdési jogokat minden Szajlán élı lakost megilletı jognak tekinti, azok feltételeinek
biztosítását alapszinten, kötelezı feladatának elismeri.
2.§.
A kötelezı közmővelıdési feladatok ellátását közmővelıdési szakfeladaton biztosítja. A
mővelıdési közösségek létrejöttének és mőködésének szakmai, tárgyi és anyagi
támogatásával - lehetıségeihez mérten – sajátos lehetıségeiknek megfelelın – részt vállalnak
a község közmővelıdési feladatainak ellátásában.

A rendelet hatálya
3.§.
E rendelet hatálya kiterjed Szajla község lakosságára, az önkormányzat által fenntartott és
mőködtetett közmővelıdési intézményekre, közhasznú szervezetekre, valamint az
önkormányzat azon szervezeti egységére, amelyik közmővelıdési feladatot lát el:
a) az önkormányzat által közmővelıdési megállapodás keretében ellátott
közmővelıdési feladatokra
b) a közmővelıdési célú társadalmi szervezetek közmővelıdési tevékenységére
c) a közmővelıdési célú vállalkozásokra
d) a közmővelıdési feladatokat ellátó intézmény, szervezetek mőködtetıire,
munkatársaira, alkalmazottaira.

Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak köre
4.§.
Szajla Község Önkormányzata Szajla község kulturális hagyományai és lakosságának
mővelıdési szükségletei alapján, kötelezıen ellátandó feladatként teljesíti a törvény 76.§. /2/
bekezdés szerinti közmővelıdési formák teljes körét:
a) az iskolán kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és
életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek megteremtése

Feladata:
Szajla község lakossága élet és a munkaképessége növelése érdekében a mentális kultúrát,
önismeret fejlesztı alkalmak, tanfolyamok szervezésében való közremőködés, bemutatók,
konzultációk, természetbarát, környezetvédı közösségek népszerősítése, segítése.
Az általános iskolai és óvodai ellátásban az iskolai rendszer képzést kiegészítı
lehetıségek életkori sajátosságok szerint: nyelvi, számítástechnikai elıkészítı,
korrepetálás, felzárkóztatás szervezése.
A munkanélküliek átképzésére, szakmaszervezésére, megélhetésükhöz szükséges képzési
lehetıségekre kezdeményezés a megyei Munkaügyi Központnál. A fenti célú
tanfolyamok, alkalmak, tájékoztatók támogatása, szervezés segítése, népszerősítése.

b) Szajla község szellemi mővészeti értékeinek, hagyományainak
megismertetése a szajlai mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása

feltárása,

Feladata:
Szajla község szellemi értékeinek közzététele, minél szélesebb körben, a helyi tudás
erısítése. A kulturális információk összefogása, továbbítása különbözı információs
csatornákon. A helyi értékeket védı, gazdagító összefogások, kezdeményezések
támogatása, hatékonyságuk növelése érdekében ösztönzése.
Helyi ünnepi mősorok, megemlékezések keretében bemutatni a helyi népszokásokat,
település történetének, mondáinak ismertetése. Ösztönzi a közösségi emlékezet
gazdagítását, kulturális élet eseményeirıl szóló dokumentumok győjtését, ırzését,
továbbadását.

c) Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása
Feladata:
Az ünnepek együttes örömének, esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, etnikai,
kisebbségi, helyi kultúra értékeinek megismeréséhez mővelıdési alkalmak megteremtése.

d) Az isneretszerzı, az amatır
tevékenységének támogatása

alkotó

szándékok,

a

mővelıdı

közösségek

Feladata:
Amatır mővészeti körök, mőhelyek, csoportok mőködésének segítése. A közösségi
tevékenységek színterének biztosítása a Közösségi Házban.
Az önszervezıdı hagyományırzı együttes felkarolása, az utánpótlás biztosításához
támogatás nyújtása.
Nyári táborok szervezésének támogatása, a kulturális turizmus fellendítése. Segítséget
nyújt a társadalmi szervezetek pályázati részvételéhez.

e) A szajlai társadalmi kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi
érdekérvényesítésének, nyilvános fórumok mőködésének segítése

életének,

Feladata:
A szajlai különbözı életkorú, értékrendszerő civil közösségek kulturális, mővelıdési
szándékának támogatása. A civil közösségek megerısítése érdekében közös,
többgenerációs programok szervezése.
Az ifjúsági kezdeményezések kiemelt támogatása.

f) A különbözı kultúrák közötti kapcsolatok építésének és fenntartásának támogatása
Feladata:
A különbözı kultúrák találkozásához tájékoztatási, együttmőködési, mővelıdési alkalmak
rendszeressé tétele.

g) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása
Feladata:
A közmővelıdési intézményekben, közösségi színtereken a polgárok tájékozódásához, a
közösségi mővelıdéshez, az alkotó tevékenységek elısegítéséhez megfelelı. Esztétikus
környezet és megfelelı infrastruktúra biztosítása.

h) A mővelıdést segítı egyéb lehetıségek biztosítása
Feladata:
Támogatja a hagyományırzı csoport menedzselését, a településen kívüli nagyobb
kulturális rendezvényekrıl hirdetés útján tájékoztatja a lakosságot.

Szajla község közmővelıdési feladatinak ellátását biztosító intézményi és szervezeti
struktúra.
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5.§.
Az önkormányzat elıbbiekben felsorolt közmővelıdési feladatinak ellátását önkormányzati
költségvetési intézmény fenntartásával, szolgáltatási szerzıdés biztosításával, valamint más
üzemeltetési formában biztosíthatja.
6.§.
Az önkormányzat közmővelıdési feladatinak ellátásába bevonhatja a közigazgatási területén
mőködı nem önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézményeket, nem önkormányzati
fenntartású közmővelıdési feladatokat is ellátó nem közmővelıdési intézményeket,
közmővelıdési célú bejegyzett társadalmi szervezeteket, közmővelıdési tevékenységő,
bejegyzett vállalkozásokat.
A felsorolt szervekkel - amennyiben szükséges - az önkormányzat a feladat ellátásra
közmővelıdési megállapodást köthet.
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Megállapította a 16/2008.(XII.19.) rendelet

7.§.
Az önkormányzat új közmővelıdési feladat jelentkezésekor elıször megvizsgálja, hogy az
önkormányzat intézményei, költségvetési szervei alkalmasak-e feladat ellátására, alkalmassá
tehetı-e erre.
Amennyiben a feladat szakszerő ellátása hatékonyabban oldható meg közmővelıdési
szerzıdés keretében, akkor ezt támogatja.
8.§.
Az önkormányzat törekszik arra, hogy a közmővelıdési feladatok ellátása minél szélesebb
körő szervezeti formákban testesüljön meg. Kis település sajátosságaira tekintettel a helyben
való mővelıdés mellett vizsgálni kell annak lehetıségét, hogy milyen szervezett formában
segíthetik a lakosság helyben nem biztosítható mővelıdési igényeinek kielégítését.
Önkormányzati fenntartású, közmővelıdési feladatokat ellátó szervezetek.

Szajla Községi Önkormányzat közmővelıdési feladatait az alábbi
intézményekkel látja el:
9.§.
1) Községi Klubkönyvtár
A könyvtár önkormányzati szakfeladaton mőködik, tiszteletdíjas megbízással. 2A könyvtár
önkormányzati fenntartásban mőködı, nyilvános könyvtárak jegyzékébe nem tartozó
szakfeladat. Mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítását szerzıdés szerint az egri Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár végzi. 3 A könyvtári szolgáltatást az Ó faluban a Kossuth út. 46-.
szám alatti Könyvtár helyiségben, valamint az Új telepen lévı Közösségi Ház erre kijelölt
helyiségében nyújtja az önkormányzat.
Feladata: győjteményének folyamatos fejlesztése, megırzése, gondozása és a lakosság részére
történı rendelkezésre bocsátása.
A szolgáltatásait a helyi igények alapján és a 4költségvetési törvény elıírásai szerint határozza
meg. Kiemelt feladata az iskolásoknak segítséget nyújtani a kötelezı olvasmányok
kikölcsönzésével.

2) Közösségi Ház
Az új építmény biztosítja a közösségi színteret e rendelet 4.§-ában felsorolt közmővelıdési
feladatokhoz.
Önkormányzati szakfeladatként mőködik.
Feladata különösen, hogy helyt ad és segíti a különbözı kulturális egyesületek, civil
szervezetek munkáját. A település kulturális életének megszervezésében tevékenyen részt
vállal.
A fiatalok és idısek hasznos szabadidıs tevékenységére alternatív lehetıségeket dolgoz ki.

Szajla község önkormányzata díjmentes közmővelıdési szolgáltatásai
10.§.
Díjmentesek a nemzeti és helyi ünnepek kapcsán szervezett rendezvények, valamint azok a
közmővelıdési szolgáltatások, amelyek külön személyi, dologi ráfordításokkal nem járnak.
2
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Díjköteles közmővelıdési szolgáltatások
11.§.
A díjköteles közmővelıdési szolgáltatások részvételi díjának mértékét befolyásolja a
szolgáltatás hozzáférhetıségének köre, a lakosság igényeinek mértéke.
Díjkötelesek azok a szolgáltatások, amelyek biztosítása kiemelt személyi, dologi ráfordítást
igényelnek, illetve a nem közmővelıdési célú, nyereségorientált szórakoztató események.
12.§.
Szajla Község Önkormányzata az 1997. évi CXL. törvény 89.§. alapján a kötelezı
közmővelıdési feladatok finanszírozására értékálló költségvetési elıirányzatokat tervez.
A közmővelıdési kiadási tételek:
- tiszteletdíjak,
- inflációt követı dologi kiadások,
- kötelezı közmővelıdési feladatok mőködési kiadásai.
13.§.
A jelen rendeletben meghatározott kötelezı közmővelıdési feladatok megvalósítása
érdekében a rendeletalkotó:
a) szükség esetén a rendeletben foglaltaknak megfelelıen átdolgozhatja, jóváhagyja a
közmővelıdési intézmények alapító okiratát, szervezeti és mőködési szabályzatát,
b) jóváhagyja a közmővelıdési intézmények mőködési és nyitvatartási rendjét.
14.§.
Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok ellátáshoz, a helyi
igényeket kielégítı mőködéshez viszonyítva állapítja a tiszteletdíjasok létszámát.
15.§.
Az önkormányzat évente beszámolót hallgat meg a közmővelıdési 5és mozgókönyvtári
tevékenységrıl.
A települési képviselık javaslatot tesznek:
- a kulturális intézmények szervezeti formájának megváltoztatására megalapozott
mutatók alapján,
- közmővelıdési intézmények létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére,
- kezdeményezik a felmerülı közmővelıdési igények alapján az önkormányzat kötelezı
közmővelıdési feladatainak bıvülését, módosulását.
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Záró rendelkezések
16.§.
A rendelet 2002. október 1-jén lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı helyben szokásos módon gondoskodik.
Szajla, 2002. szeptember 25.

Vahalcsik István sk.
polgármester

Vígh Lászlóné sk.
körjegyzı

Záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2002. október 10.

Vígh Lászlóné sk.
körjegyzı

