Vaskút Községi Önkormányzat
10/2OO2.(VI.3.) számú rendelete
a közművelődési feladatok ellátásáról
Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. CXL törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődéssel
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közművelődési feladatot ellátó
intézményeire, a községben működő civil szervezetek, művészeti csoportok,
kulturális, közművelődési célú tevékenységének támogatására.
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Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai
2.§

1

(1)
Vaskút Község Önkormányzata közművelődési feladatellátással
kapcsolatos céljai:
a) A
közösségi
művelődéshez
méltó,
esztétikus
környezet
és
infrastruktúra biztosítása,
b) A lakosság élet-, és munkaképességének növelése,
c) A munkanélküliség csökkentéséhez felnőttoktatási és az iskolai
képzést
kiegészítő,
képességfejlesztő
lehetőségek
biztosítása,
a
humánerőforrás fejlesztése,
d) A település hagyományainak ápolása a helytörténeti, honismereti
mozgalom
fejlesztése
népművészeti,
hagyományőrző
közösségek
működtetése,
a
helyi
társadalom
kiemelkedő
közösségei,
személyiségei
szerepének
növelése,
a
lokálpatriotizmus,
a
„gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a települési
környezetvédő közösségek támogatása.
e) Az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekérvényesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek
segítése,
az
időskorú
népesség
közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az
életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása,
f) Az életminőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr
művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok segítése, kiemelkedő tehetségű
helyi alkotók szakmai támogatása, a rekreáció vonzó lehetőségének
megteremtse, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
g) A civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók
fogadása, gondozása,
h) A település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek
közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások
rendezése, kapcsolat a testvér települések kulturális intézményeivel,
egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása,
i) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
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(2)
Vaskút
község
Önkormányzatának
közművelődéssel
kapcsolatos
kötelező
feladatainak formái különösen:
a) Az iskolarendszeren kívüle öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése,
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékének megismertetése, az ünnepek kultúrájának ápolása,
d) Az
ismeretterjesztő,
az
amatőr
alkotó,
művelődő
közösségek
tevékenységének támogatása,
e) A
helyi
társadalom
kapcsolatrendszereinek,
közösségi
életének,
érdekérvényesítési segítése,
f) Különböző
kultúrák
közötti
kapcsolatok
kiépítésének,
fenntartásának
segítése,
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) Környezeti, valamint az esztétikai kultúra fejlesztése.
3.§ 2
4.§ Vaskút Községi Önkormányzat közművelődési feladatellátással kapcsolatos hosszú távú
célja a megteremtett tárgyi feltételek sokoldalú kihasználása.
Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái
5.3 § Vaskút Községi Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait a Közösségi
Ház, (Vaskút, Petőfi S. u. 37.) és a Rendezvényterem (Vaskút, Kossuth L. u. 107.)
fenntartásával, valamint a közművelődési célú társadalmi szervezetek, kezdeményezések
támogatásával látja el.
6. § 4 (1) A közművelődési tevékenység folyamatos megvalósításáról az önkormányzat
szervezeti keretében közösségi közművelődési színtér a Rendezvényterem és a Községi
Könyvtár útján gondoskodik.
7. §5 Vaskút Községi Önkormányzat a közművelődési feladatait az alábbiak szerint határozza
meg:
a) Programszervezés:
Kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, előadások, hangversenyek, koncertek rendezése.
b) Közösségi művelődésszolgáltatás:
amatőr művészeti tevékenység bemutatása, produkciók létrehozása. Ismeretterjesztést,
ismeretszerzést segítő előadások, képzések, szakkörök szervezése.
c) Kiállítások:
Képző-, ipar-, fotó-, népi iparművészeti-, és egyéb kiállítások szervezése.
d) Filmszínház üzemeltetése.
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e) Könyvtári szolgáltatás biztosítása.
f) Fejes István képgyűjtemény szakszerű kezelése, bemutatása.
g) Kiadói tevékenység:
Közművelődési információs kiadványok, helyi újság megjelenésének
biztosítása stb.
h) Helyi közélet támogatása,
i) A Képviselő-testület tárgy évre vonatkozó rendezvény-és programtervében
meghatározott rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása.
8. §6 (1) Vaskút Községi Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében a
közösségi színterek igénybevevőivel megállapodást köt, amelyben rögzíti az együttműködés
feltételeit.
(2) A közösségi színterek más célra történő ideiglenes használatát a Polgármester
engedélyezheti, amelynek időtartama nem haladhatja meg évente összesen a két hónapot.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásához szükséges és jogszabályban
meghatározott szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott foglalkoztatását biztosítja. A
közművelődési szakalkalmazottak létszámát mindenkor az éves önkormányzati költségvetési
rendelet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátását egyrészt önkormányzati
támogatásból, másrészt saját bevételeiből finanszírozza.
(5) A közművelődési feladatok ellátásának forrását az önkormányzat éves költségvetési
rendelete határozza meg.
(6) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozásához a pályázati lehetőségeket minél
szélesebb körben ki kell használni.

9.§ (1) A képviselő-testület a közösség kulturális életében jelentős szerepet betöltő
társadalmi szervezetik,
művészeti
csoportok,
rendezvények támogatására
az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében „társadalmi szervezetek támogatás címszó
alatt alapot különít el, amelyet a képviselő-testület a beérkezett kérelmek alapján oszt fel
az igénylők között.
(2) A támogatásban részesült társadalmi szervezetek, csoportok, rendezvények szervezői a
támogatás célszerinti felhasználásáról a képviselő-testület felé beszámolási és pénzügyi elszámolási
kötelezettséggel tartoznak.
10. §. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba . Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Vaskút, 2002.május 27.
Matheisz János
Polgármester
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Sárossy László
jegyző
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