Kisszállás község Önkormányzat
Képviselő-testülete
2212009.(XII.17.)

RENDELETE

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(a l6/20l0.(XI.24.) számú rendeleti módosítással egllséges szerkezetbefoglalva)

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990,
évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyl,tári ellátásról és a közművelődésről szőlő 1997. évi CXL.
törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapjrán a helyi közművelődési feladatok ellátásaról
az alábbi rendeletet alkotj a. 1'
Általános rendelkezések
1. §.

A

rendelet célja, hogy Kisszállás község polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat köz-rlűvelődési feladatait, azok ellátási formáit,
ftnanszírozásának módj át és mértékét.
(2)
rendelet hatáIya kiterjed a közművelődési tevékenységbenrésztvevőkre, a
közművelődési intézményekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
(1)

A

önkormányzat kőzművelődési feladatai és ellátási formája
2. §.

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testtilete a település hagyományai és a helyi
közművelődési tevékenység kialakult gyakorlata alapjan a következő közművelődési

tevékenységeket tekinti kötelezendően ellátandó és támogatandó feladatainak:
a.) a település környezetí, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása,
b.) a, egyetemes és nemzeti kultura értékeinek megismertetések, a befogadás elősegítése,
nemzeti és községi iinnepek gondozása, megtartása,
c.) az ismeretterjesztő és amatőr művészeti csoportok tevékenységénekbiztosíüísa,
támogatása,
d.) a szabadidő kulturális célúeltöltéséhez) ezerL belül kiemelten az iskolarendszeren
kívüli öntevékeny tevékenységek folytatásáútoz sziikséges feltételek biztosítása,
e.) a különböző kulturák közötti kapcsolatok kiépítésénekés fenntartasának segítése,
f.) a könyvtrári állomany folyamatos fejlesztése, megőrzési, gondozása,
g. ) helytörténeti értékekösszegyűj tése, me gőrzése
3. §.
(1)
(2)

A képviselő-testiilet a kötelezően ellátandó feladatait elsősorban az áItala fenntartott és
működtetett MűvelődésiHdz és Könfiá:ral látja el.
Művelődési Haz és KönyWrár alap és kiegészítő tevékenységének felsorolását, az
^
intézmény gazdálkodásának formáját, az intézményvezető megbízásénak módját a
Képviselő-testiilet által elfogadott alapító okirat tartalmazza.

(:)

'' ,t

képviselő-testtilet. r"alatllint a N4iivelődósi Fláz és Körrl,l,tár a köznrűvelődési
íéladataiellátása sorátr egvtittrrtűködik a helyi civi1 szervezetekkel.
4.§.

(1)

'' E rendelet által meglratározott közművelődése feladatokkal kapcsolatos fenntartói
íblügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. A Képviselő-testület
az általa létrehozott Humánpolitikai Bizottság feladatait a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatárő\ szőlő 5l2007.(rv.12.) számű rendelet 2. számú
rn

(2)

ell ékl ete tarta7mazza.

A

Művelődési Ház és Könyvtár a Képviselő-testület munkatervében szereplő
időpontban minden évben beszámol az intézmény előző évi tevékenységéről,valamint
beterjeszti az éves munkatervét,
A közművelődési

fi

nanszírozása

5. §.
(1)

A Képviselő-testület

(2)

A

közművelődéssel kapcsolatos feladatait az általa elfogadott éves
kö ltsé gveté sbő l fi nans zír ozza, m el ynek forrásai :
a.) saját bevétel,
b.) normatív állami támogatás és önkormányzati saját bevétel,
c.) pályázati úton elnyert támogatás.

Művelődési

a

Haz és Könyr,tár

pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáról

megállapodást köt a Polgármesteri Hivatallal.

zárő rendelkezés
6. §.

E rendelet 2Dl0.januar l-én lép hatályba ezzel egyidejűleg hatályátveszti a
l3l2000. (IV.20.)
1412009. (X.29.) szátműrendelet.

-

Kispál István s.k.

Ceglédi Zoltánné dr. s.k.
címzetes főjegyző

polgármester

L

l

:

tOtZOt0.1n.24.) számú rendelet alapján 20]0. december t. napjától hatólyos.
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