Hugyag Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
5/2002. (VII. 01.) sz. rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hugyag Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. tv. 77. és 86. §-aiban kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése alapján a helyi közművelődési tevékenységet, a
feladatellátás módját, valamint annak finanszírozási rendjét ezen rendeletében az alábbiak
szerint szabályozza:

A rendelet célja:

1.§.

(1) A rendelet célja az, hogy a község önkormányzata a kulturális szükségleteket, valamint a
helyi lehetőségeket és sajátosságokat figyelembe véve szabályozza azt, hogy a közművelődési
feladatokat milyen konkrét formában látja el.
(2) A feladat ellátása során az önkormányzat gondoskodik saját közművelődési
intézményének (Községi Művelődési Ház) működtetéséről és szakmai szolgáltatásainak
fejlesztéséről. Ezen túlmenően épít az egyéni és közösségi kulturális kezdeményezésekre,
amelyek a közösség kulturális életét gazdagítják.

Közművelődési feladatok

2.§.

(1) A közművelődési tevékenység támogatása érdekében az önkormányzat az alábbiak
szerint vállal szerepet:
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Az önkormányzat:
-

-

lehetőség szerint feltárja, megismeri, megismerteti a település környezeti, szellemi,
művészeti értékeit, hagyományait gondozza, gazdagítja a helyi művelődési
szokásokat…
elősegíti a nemzeti, a nemzetiségi, a kisebbségi kultúra megismertetését, az erre
irányuló törekvéseket támogatja;
gondozza az állami és nemzeti ünnepek kultúráját;
támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek kialakulását,
létrejöttét, megalakulásuk esetén részükre a szükséges támogatást biztosítja;
Elősegíti a település, a ,,helyi társadalom’’ kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének kialakítását;
a helyben létező és élő különböző kultúrák kapcsolatának kiépítését és fenntartását a
maga sajátos eszközrendszerével segíti és ápolja;
biztosítja a feltételeket a szabadidő kulturális és hasznos eltöltéséhez.

Ezen belül részletesebben meghatározva:
a) Támogatja az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőségét és
életesélyeket javító lehetőségeinek megteremtését.
b) Hozzájárul a feltételek biztosításához a fiatalok kulturált szabadidős
tevékenységében.
c) Részt vesz a község szellemi, művészeti értékeinek és a hagyományainak
megismertetésében.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
3.§.

A 2.§-ban megfogalmazott feladatokat a képviselőtestület a polgármester, a jegyző, a
polgármesteri hivatal segítségével látja el, elsősorban az önkormányzat által alapított és
fenntartott Művelődési Ház működtetése útján. Fentieken túlmenően az önkormányzat fontos
szerepet szán a teendőkből részt kell vállalniuk az önkormányzati fenntartású iskolának,
óvodának, egészségügyi és szociális intézményeknek, valamint az egyéb civil szervezeteknek.

4.§.
A közművelődési feladatok megvalósítására az önkormányzat kész közhasznú szervezetekkel
megállapodást kötni.
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A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
5.§.

Az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja közművelődési feladatok ellátásának
anyagi fedezetét, amelynek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi
költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból
származó összeg és a pályázati úton elnyerhető támogatás.

Záró rendelkezések

6.§.
Ez a rendelet 2002. július hó 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

7. §.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hugyag, 2009. december 02.

Borda Attila sk.
polgármester

Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző

Kihirdetve:

Hugyag, 2009. december 2.
Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet sk.
körjegyző
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