Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2012. (III. 22.) számú rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, ellátásának feltételeiről, valamint a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról
Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény 77 §-ban biztosított
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Alapelvek
1. §.
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Bezi község polgárainak a közművelődéshez való jogát.

2. §.
Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen
vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során
tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok
megilletnek minden személyt bármilyen különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3. §.
E rendelet hatálya kiterjed:
 A közművelődési közszolgáltatást igénybe vevőkre.
 Az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, ezek
fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

Közművelődési feladatok
4. §.
Az önkormányzat alapvető közművelődési feladatait a rendelet 1. számú mellékelte
tartalmazza.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei, finanszírozása
5. §.
(1) Az önkormányzat az 1. számú mellékeltben foglalt közművelődési feladatai ellátása
érdekében közművelődési intézményt működtet és közösségi színteret biztosít.
(2) Az önkormányzat a közösségi szintér működését a Körjegyzői Hivatal közreműködése
révén biztosítja.
(3) A közösségi színtér működéséhez szükséges költségeket saját bevételéből,
pályázatokon nyert támogatásokból, valamint önkormányzati támogatásból biztosítja.
(4) Az önkormányzat a civil közösségek támogatására az éves költségvetésében
előirányzatot különít el „Civil szervezetek támogatása” megnevezéssel.
(5) Az önkormányzat teljes mértékben finanszírozza a nemzeti és állami ünnepekhez
kapcsolódó közművelődési és kulturális rendezvények kiadásait.

Záró rendelkezések
6. §.
Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bősze Kornél
polgármester

Horváth Viktorné
körjegyző

A rendelet kihirdetése 2012. március 22. napján megtörtént.

Horváth Viktorné
körjegyző

1.

számú melléklet

Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2012. (III.22.) számú
rendeletéhez
Az önkormányzat közművelődési feladatai:

Az önkormányzati törvényben előírt (kötelező) közművelődési feladatai:
-

az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése;

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;

-

az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás
elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;

-

az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatása;

-

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése;

-

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése;

-

a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
-

a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítését;

-

az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit;

-

a gyermekek, fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét;

-

a helytörténeti és helyi néprajzi kutatásokat.

