Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2002.(II.8.). Ktr. számú rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról1

Bevezető
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. tv. (a továbbiakban: tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi
közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbiakban rendelkezik.
Általános rendelkezések
1. §
(1) Székkutas község falusias jellegű, családi házakkal beépített, kiterjedt tanyavilággal
rendelkezik. A lakosság megélhetését többnyire a mezőgazdasági tevékenység
biztosítja.
2. §
(1) Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélúnak tartja.
(2) Az önkormányzat arra törekszik, hogy biztosítsa Székkutas község minden polgárának
jogát arra, hogy
a.) megismerhesse a kulturális örökség javait, ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális
intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a
közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján;
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a közművelődési intézmények
szolgáltatásait;
c.) a műveltségét, készségeit élete minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési
jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre;
külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson,
működtessen;
d.) e rendelet szerinti céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret,
szervezetei, szervező és tartalmi segítséget kapjon.
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3. §
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a TV-ben
és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai
nemzeti, vagyoni különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
4. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a.) Minden Székkutason lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
állampolgárra,
b.) A közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira.
Közművelődési feladatok
5. §
(1) Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:
a.) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a
közösségi színteret nyújtó művelődési ház
b.) a könyvtár működtetését,
c.) a korábban megszűnt mozi újraindítását és működtetését
d.) a falumúzeum felújítását és működtetését.
(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek,
amelyeket intézményein keresztül támogat:
a.) az iskolarendszeresen kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
szervezése, így:
- mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus
tanfolyam, bemutató, akció szervezése,
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi,
számítástechnikai képességfejlesztő tanfolyamok szervezése,
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b.) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése érdekében:
- településismertető kiállítások szervezése,
- műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
- helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme,
közismertté tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
- turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása
c.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
elősegítése, így:
- 2a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek
bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása,
programok propagálása, szervezése,
- Önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok
előkészítésének segítése,
d.) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek
kihasználása során:
- iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása,
- sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének
elősegítése,
- lakossági fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata,
számítógép, Internet, telefax használati lehetőségének biztosítása 3
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei,
együttműködés
6. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési intézményeket
működtet, így az általa fenntartott, pénzügyileg önállóan gazdálkodó Általános
Művelődési Központ intézményegységeit:
a.) ÁMK Művelődési Ház,
b.) ÁMK Könyvtára
(2) Közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezeteket támogat eseti testületi döntések
alapján.
(3) Szükség szerint, esetenként közművelődési megállapodás, társulási szerződés
keretében látja el a közművelődési feladatokat.
(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
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a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

az általa fenntartott intézménnyel,
az alapfokú művészeti iskolával,
kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
egyházakkal
hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el
nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési
megállapodást köthet.
(6) A közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselőtestület dönt.

Közművelődési feladatok finanszírozása,
térítési díjak,
alkalmazottak foglalkoztatása
7. §
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg,
valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza a közművelődési intézményei
alaptevékenységei ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges
közalkalmazotti személyi kiadások, költségtérítések fedezetét, valamint az
intézmények üzemeltetési költségeit, az épületek működőképessége megőrzésének,
korszerűsítésének költségeit.
(4) A közművelődési intézmények által biztosított színtér, szolgáltatás, ellátás,
eszközhasználat igénybevételéért fizetendő térítési díjakat az önkormányzat határozza
meg.
A térítési díjak megállapítása előtt az Általános Művelődési Központ vezetőjének
véleményét is kikéri.
(5) A közművelődési intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak foglalkoztatásával
kapcsolatban, a törvényben és a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak az
irányadóak.
(6) A szakalkalmazottak hétévenkénti továbbképzését biztosítani kell.
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Hatálybalépés
8.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Vígh Viktor
polgármester

Hunyák Zsuzsanna
jegyző

Kihirdetve: 2002. február 8.

Hunyák Zsuzsanna
jegyző

