Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2008. (XI. 17.) rendelete
a helyi közművelődésről
Hidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy a helyi lakosság művelődési- és kulturális igényeinek
figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - az
önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának
módját és feltételeit, szakmai és finanszírozási alapelveit meghatározza.
2. § Az önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést
értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, ezért kötelező és vállalt feladatait e rendelet
szerint megvalósítja és a feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket,
magánszemélyeket és szervezeteket lehetőségei szerint támogatja.
3. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásában, illetve Hidegkút Község
közigazgatási területén működő, közművelődési tevékenységet végző intézményekre,
szervezetekre, és a közművelődésben részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre.
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és céljai
4. § (1) Hidegkút Község minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a
kulturális örökség javait, s ezek jelentőségét a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi
önismeret formálásában, valamint az ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket
megszerezze és hasznosítsa, igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmény, a mozgó könyvtári ellátás rendszerét, s a közművelődésben résztvevő egyéb
szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat, gyarapítsa műveltségét, készségeit, közösségi,
művelődési céljainak megvalósítására színteret, szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget
kapjon.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott művelődésiház és a
közművelődésben résztvevő együttműködő partnerei útján látja el. Gondoskodik a közösségi
művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításáról.
(3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény egyetlen vallás, világnézet vagy
politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat civil közösségek,
alapítványok, magánszemélyek, kulturális tevékenységet is végző gazdasági szervezetek,
továbbá a kisebbségi önkormányzat közreműködését is igénybe veszi.
(6) Az önkormányzat gondoskodik a községi közművelődési feladatainak koordinálásáról,
segíti a helyi közművelődés résztvevői (egyének és csoportok) közötti együttműködést.
(7) Az önkormányzat a művelődés szervezőn keresztül, valamint a Mi Újság, a Napló,
szórólapok segítségével tájékoztatja a község lakóit a közművelődési lehetőségekről.
Az önkormányzat által ellátandó helyi közművelődési feladatokból Hidegkút Község
Önkormányzata az alábbi közművelődési feladatokat látja el:
(A tv. 76. § a., Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése.)
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6. § Az iskolarendszeren kívüli tanulási, felnőttoktatási és önképző lehetőségeket az egyének,
csoportok, civil szervezetek igényei alapján - alapintézményként a Kultúr- és Faluház helyet
ad más szervezetek által szervezett előadásoknak, tanfolyamoknak, ismeretterjesztésnek.. Az
iskolán kívüli ismeretterjesztésnek, az önképzésnek jelentős bázisa az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár által működtetett mozgókönyvtár. Törvényi kötelezettségből eredően, könyvtári
funkciójából adódóan dokumentumainak gyarapításában, állományfejlesztésében tudatosan
törekszik a kor igényeinek megfelelő ismeretnyújtásra, a lakossági igények kiszolgálására.
Művészeti ismeretterjesztést folytat a Kultúr- és
Faluház - együttműködve más
intézményekkel is, a Német Nemzetiségi Dalkör, Tánccsoport, a községi rendezvényeken
való közreműködés által. Az Önkormányzat alkalmanként támogathat - az igények és
lehetőségek figyelembevételével - egyéb művészeti és ismeretterjesztő rendezvényeket is.
(A tv. 76. § b., A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismerése, művelődési szokások gondozása, gazdagítása.)
7. § (1) Az önkormányzat közreműködik abban, hogy a helyi művelődési szokások gondozása
és gazdagítása, a hagyományok ápolása folyamatos legyen, a kulturális értékek közismertté
váljanak, erősödjön a honismeret és lokálpatriotizmus. Ebben számít a tótvázsonyi székhelyű
közös fenntartású közoktatási intézmény részvételére, a civil szervezetek támogatására.
(2) A Kultúrház legyen helyszíne a község művészeti, helytörténeti értékeinek időszaki vagy
tematikus bemutatásának, kiemelt tere legyen a helyi hagyományok ápolásának.
(3) A Könyvtár gyűjtse, rendezze, bővítse és tegye hozzáférhetővé a település történetével,
hagyományaival foglalkozó dokumentumokat, lehetőségeihez mérten kövesse a sajtóban a
városról megjelenő híradásokat
(4) Az Önkormányzat kiemelten támogatja a települési hagyományok ápolására,
megteremtésére szervezett községi rendezvényeket, azok szervezésében résztvevő
szervezeteket
(5) Az önkormányzat költségvetéséből - lehetőségeihez mérten - támogatja a helytörténeti
kutatómunkát, helytörténeti kiadványok megjelentetését.
(A tv. 76.§ c., Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.)
8. § (1) Az egyetemes kultúra értékeinek megismertetése minden közművelődésben résztvevő
egység, intézmény és csoport feladata.
(2) Az önkormányzat fontosnak tartja az egyetemes és a nemzeti kultúra fiatalokkal történő
megismertetését, támogatja ez irányú kezdeményezéseiket, különösen a civilek szervezésein
keresztül.
(3) Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja nemzeti ünnepeink, községi ünnepeink
kulturális színvonalának emelését, s azt, hogy az ifjúság köreiben tudatosuljon ezen ünnepek
fontossága, megvalósulásban számít a közoktatási intézményre.
(3) A német kisebbségi kultúra értékeinek, hagyományainak széleskörű megismertetése
érdekében az önkormányzat együttműködik a Német Kisebbségi Önkormányzattal.
(A tv. 76. § d., Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, műkedvelő közösségek tevékenységének
támogatása.)
9. § (1) Az Önkormányzat ösztönzi és támogatja művészeti csoportok, műkedvelő
közösségek tevékenységét. Működésükhöz költségvetésében biztosít pénzeszközt, illetve más
önálló szerveződés esetén évente egyéb formában is adhat támogatást.
(2) Az Önkormányzat ösztönzi amatőr alkotóközösségek, fiatal művészeti csoportok
létrejöttét, a kultúr-és faluházban helyet biztosít, és támogatást nyújthat részükre.
(3) Önkormányzat segíti a népművészet, a népi iparművészet megismertetését célzó
tanfolyamok, bemutatók és kiállítások megrendezését.
(4) Az Önkormányzat - lehetőségeihez mérten - támogathatja a helyi művészeti alkotók
konkrét tevékenységét.
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(A tv. 76. e., A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése.)
10. § (1) Az Önkormányzat segíti a település civil közösségeit, kezdeményezi
együttműködésüket, a különböző tevékenységek és korosztályok kapcsolatát (nyugdíjasok,
ifjúság, polgárőrség, egészségőrző stb). Rendezvényeikhez, községi bemutatkozásaikhoz
biztosítja a tárgyi feltételeket.
(2) Az Önkormányzat segíti és kiemelten figyel az ifjúság művelődési tevékenységének
színesítésére, gazdagítására.
(3) A helyi társadalom közösségi életének színterei lehetnek igény szerint: a Kultúr- és
faluház, a Könyvtár, Teleház.
(4) Az Önkormányzat szerepet vállal a helyi művészeti élet mecénásainak felkutatásában, a
helyi kulturális értékek támogatásának megszervezésében.
(A tv. 76. § f., A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése.)
11. § (1) Hidegkút Község Önkormányzata ösztönzi és támogatja, hogy testvérvárosának
/Deutsch-Kaltenbrunn/ kultúráját, művészetét a község lakossága megismerhesse, illetve a
testvérváros is megismerje hazánk, településünk kultúráját, művészeti csoportjainkat.
Igyekszik szélesíteni - lehetőségeihez mérten - nemzetközi kapcsolatait.
(2) A különböző kultúrák közötti elfogadó magatartás kialakítására segítséget nyújt a
hidegkúti gyermekek külföldre utazásához és más országok gyermekeinek fogadásához.
(A tv. 76. § g., A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.)
12. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez településen rendelkezésre áll az önkormányzat
közművelődési intézménye, az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény, illetve
megállapodás alapján az önkormányzati közterületek.
(A tv. 76. § h., Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.)
13. § (1) A közös fenntartású
Általános Iskola közművelődési jellegű tevékenységét
integrálni kell a község kulturális életébe, ezt segítse elő az intézmény és a képviselő-testület.
(2) A Teleházban és a Könyvtárban helyi információs bázist (Internet) kell létrehozni és
működtetni.
(3) A megyei szakmai tanácsadást szolgáló intézménnyel (Megyei Közművelődési Intézet)
rendszeres munkakapcsolatot kell kialakítani.
A közművelődési feladatok ellátásnak szervezeti keretei
14. § (1) HidegkútKözség Önkormányzata közművelődési feladatainak megvalósításában
részt vesz: Általános Iskola, Mozgó Könyvtár, Teleház, Német Kisebbségi Önkormányzat,
Hidegkútért Közalapítvány, a Hidegkúti Mihály Egyesület, művészeti csoportok
(2) Hidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete figyelemmel kíséri közalapítványa
munkáját, éves költségvetésében lehetősége szerint támogatást biztosít, kuratóriumban
képviselteti magát.
A közművelődés finanszírozása
15. § (1) Az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos - e rendeletben megfogalmazott kötelező és vállalt feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a
központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított
előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás, továbbá az intézmény
bevételéből származó pénzeszközök.
(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok
támogatására - biztosítandó pályázatokhoz a szükséges önrészt mindenkori éves költségvetési
rendeletében határozza meg. A pályázatokhoz biztosított önrész nem lehet kevesebb a
megelőző évben ugyanerre a célra fordított előirányzatnál.
(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:
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- a Kultúr-és Faluház üzemeltetési, alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az
épület működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,
- nem közművelődési, de közművelődést is ellátó intézmények, szervek ezen tevékenységét lehetőségei szerint - támogathatja.
(4) A közművelődés önkormányzati támogatásának összege a feladatellátás változatlansága
esetén nem lehet kevesebb a megelőző évi támogatás összegénél.
(5) Az Önkormányzat általa létrehozott közalapítványát éves költségvetésében támogatja.
(6) Az Önkormányzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb kulturális
feladatokat ellátó jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi
egyesüléseket és magánszemélyeket évente közművelődési céllal pénzügyi támogatásban
részesíthet. A támogatási keret összegét a képviselő-testület az önkormányzat mindenkori
költségvetési rendeletében rögzíti.
(8) Az Önkormányzat a támogatott és finanszírozott közművelődési tevékenységeken túl
lehetőséget ad intézményeiben a speciális, vagy praktikus igényre szervezett önköltséges
továbbképzési formák, rendezvények, bevétel-orientált táncestek, koncertek, vásárok,
konferenciák intézményi és külső szervek által történő szervezésére.
Az önkormányzati intézményben alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos
szabályok
16.§ Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben foglalkoztatottakkal
kapcsolatban a közművelődési törvényben, és a mindenkor hatályos jogszabályokban
megfogalmazottak az irányadók.
A közművelődés helyi képviselete
17. § Hidegkút Község Önkormányzata - ha erre igény merül fel - az 1997. évi CXL törvény
83. §-a szerint lehetőséget ad a közművelődés helyi lakossági képviseletére: a Közművelődési
Tanács megvalósítására.
Záró rendelkezések
18. § (1) Jelen rendelet a 2008. december 1-én lép hatályba azzal, hogy a 15.§ (2) pontjában
meghatározott rendelkezést a 2009. évi költségvetési évtől kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyszokásos módon a Körjegyző gondoskodik.
Tótvázsony, 2008. november 11.

Zsernoviczky Tibor
polgármester
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körjegyző
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