Szajol Község Önkormányzata
8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok
ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban Tv.)
77. g-a, a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény módosításáról, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CXXXIX. törvény, valamint
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések

1. ~ Az önkormányzati rendeletalkotás célja: a helyi társadalom, a helyi közművelődés
helyzetének, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározni a település közművelődési
feladatait, a helyi kultúra, a helyi hagyományok kialakítására és ápolására irányuló helyi
törekvéseket. Biztosítani a településen a közösségi művelődéshez való jogot, a művelődés
érdekeinek és kulturális szükségleteinek kielégítését, a település lehetőségeinek és érdekeinek
figyelembevételével, szem előtt tartva az Európai Uniónak a kulturális javakra, illetve a
közösségi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó állásfoglalásait.
2. ~ Az önkormányzat elismeri, hogy Szajol község minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi
fejlesztéséhez,
valamint
a kulturális
értékek birtokba vételéhez szükséges
esélyegyenlőségéhez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának
tekinti.

3. ~ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a
közművelődési közszolgáltatást igénybe vevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok
fenntartóira, működtetőire és aLkalmazottaira.

Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátásuk formája

4. ~ Szajol Község önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési feladatok
támogatása:
(1) A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő
közösségi szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése, visszatérő
hagyományos települési nagyrendezvények, helyi amatőr alkotók, gyűjtők kiállításainak
szervezésével.
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(2) A gyermekek, az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítésének biztosítása,
a művelődéssel kapcsolatos kezdeményezéseinek elősegítése, a felnőtt lakosság
közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok
kulturális kapcsolatainak gazdagítása, szabadidős programok szervezésével, közösségfej lesztő
folyamatok támogatásával, kiállítások, vetélkedők, versenyek szervezésével.
(3) Szajol település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek széleskörű
megismertetése belföldön és külföldön egyaránt, kiállítások szervezésével, kiadványok
összeállításával.
(4) A kulturális-falusi turizmus fejlesztése a település épített és természeti, valamint szellemi
értékeinek széleskörű propagálásával, kiadványok készítésével, honlap fejlesztésével.
(5) Kulturális kapcsolatok ápolása az ausztriai Neumarkt am Wallersee és a romániai Kászon
településekkel.
(6) A helyi lakosság, illetve a lakossági tájékoztatás színvonalának folyamatos fejlesztése, a
település életét tárgyilagosan és naprakészen bemutató kiadványok megjelentetése, különös
tekintettel a Szajoli Krónika kiadására.
(7) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása, különböző rekreációs
foglalkozások és ismeretterjesztő előadások szervezésével.
(8) A nemzeti, világi és egyházi ünnepekről való méltó megemlékezés, azok megfelelő
propagálása, az ünnepek kultúrájának gondozása, községi hagyományok kialakítása és
ápolása. (Falunap, Szüreti felvonulás, stb.
(9) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
elősegítése, a településen működő civil szervezetek számára tér biztosítása, szakmai
tevékenységük támogatása.
(10) A kulturális kapcsolatrendszerek kiépítése szakmai szervezetekkel, települési, megyei,
regionális, Országos ~S testvértelepülési szinten.

5. ~ (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és
működtetett önállóan működő Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárral, mint költségvetési
intézménnyel látja el.
(2) A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár közfeladatai:

a) A fiatalok aktív részvételével kialakított programok szervezése, ifjúsági klub, képzés,

b)

kirándulás, önismereti programok, szakkör, tanfolyam, vetélkedő, kézműves
foglalkozás, tábor keretében.
Szabadidős, közművelődési programok szervezése, amatőr művészeti klub,
alkotótábor, fiimvetítés, ismeretterjesztő előadás, kiállítás, koncert, szakkör,
tanfolyam, színház-, mozi-, múzeumlátogatás, továbbá az igényeknek megfelelő
formában.
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c) Vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó cégjogi, pénzügyi, számviteli, adózási, és
egyéb üzletviteli, gazdálkodási ismeretekről szóló tájékoztató program szervezése,
előadás, képzés, tréning, vállalkozói klub, fogadóóra keretében, valamint az érintettek
részéről felmerülő egyéb formában.
d) Könyvtári és információs szolgáltatások használatával, előnyeivel, lehetőségeivel
illetve a könyvtárban megtalálható szellemi-irodalmi, tudományos-értékek
terjesztésével kapcsolatos tájékoztató program szervezése.
e) A digitális írástudás elterjesztésével, vagy az internet használatával kapcsolatos
program szervezése, előadás, képzés, tanfolyam, klub formájában.

O

Vidékfej lesztési területen tevékenykedő szakmai szervezet képviselője által
lebonyolítandó program szervezése.
g) Közösségfej lesztési folyamatok generálása, folyamatkövetés.
h) Helyszín biztosítása a településen működő civil szervezetek tevékenységéhez.
i) Egészségfej lesztési programok megvalósítása.
j) Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (Közháló végpont).
k) Állami Foglalkoztatási Szolgáltatások (ÁFSZ) információs pont kialakítása.
1) Az iskolai felzárkózást segítő, a középiskolai tanulmányokra felkészítő, tanítási időn
túli tankör megvalósítása 6-18 éves gyermekek és fiatalok számára.
m) A gyermekek foglalkoztatását, óvodai felkészítését célzó nappali szabadidős, fejlesztő
programok megvalósítása.
n) Alkalmi árusítási lehetőségek biztosítása a helyi vállalkozók támogatása érdekében.
o) A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a szajoli és a
megyei vonatkozású anyagokra.
p) Részvétel az országos dokumentum ellátás rendszerében.
q) A dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása, a gyűjtemény
megőrzése, védelme, a fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése.
r) Olvasószolgálati tevékenység végzése, dokumentumok kölcsönzése, helyben
használatának biztosítása, elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségének
biztosítása.
s) Könyvtárközi kölcsönzés, az Országos könyvtári információs szolgáltatások
közvetítése.
t) Tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása, statisztikai
adatok gyűjtése.
(3) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménynek minden év január 31-ig
be kell küldeni a Polgármesteri Hivatalnak az éves munkatervét, amely az előző év
értékelését és a tárgyév munkaprogramját tartalmazza. A testület 30 napon belül dönt a
munkaterv elfogadásáról.
(4) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény átszervezése esetén az
önkormányzat köteles a Tv. 81. ~ és a közalkalmazottak jogállásáról szó ló 1992. évi
XXXIII. törvény 6. ~ (1) bekezdés b) pontjában szerinti egyeztetéseket lefolytatni. Az
összegyűlt állásfoglalásokat a döntés előtt ismertetni kell a képviselő-testülettel.

6. ~ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által
el nem látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes
személyekkel.

(2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha az
önkormányzati közművelődési szervezet nem vállalja, vagy nem tudja ellátni. Ezért
először az önkormányzati szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak
annak negatív eredménye után lehet megállapodást kötni.
(3) A közművelődési feladatok ellátása, a nemzeti, egyházi és világi ünnepek, a községi
rendezvények, kulturális megmozdulások megszervezése, összehangolása és lebonyolítása
érdekében az önkormányzat együttműködik a Települési Civil Kerekasztalban résztvevő
szervezetekkel.

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái
7. * (1) Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen rendeletében
meghatározott területekre a költségvetési rendeletében biztosítja a pénzügyi feltételeket a
feladatellátáshoz.
A közművelődési fmanszírozási rendszer alapja a feladattámogatás.
(2) Az Önkormányzat pályázati Saját erő biztosításával lehetőségeinek figyelembevételével
támogatja a közművelődési pályázatokon való részvételt.
—

—

(3) Közművelődési megállapodás kötése esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell a
kielégítendő közösségi cél megfogalmazását, a vállalt feladat tartalmi leírását, és az
ellenszolgáltatás díját.

Záró rendelkezés

8. ~ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 26/2008. (X. 22.)
rendelet hatályát veszti.

Szajol, 2013. május 30.

Szöllősi ~Jk~sef
polgármester

i~f~1k L. szló
jegyző
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata
8/2013. (V. 30.) önkormányzati rendeletéhez

1-3. ~-okhoz
A rendeletalkotás célját fogalmazza meg, amelynek keretében biztosítani kívánja a
közművelődési közszolgáltatások teljeskörű igénybevételi lehetőségeit, külön kiemelve az
esélyegyenlőséghez füződő érdekeket is.

4-6. ~-okhoz
A helyi közművelődési közszolgáltatással kapcsolatos általános követelményeket rögzíti,
figyelembe véve mind a belső, mind a külső, illetve a külf~Mdi kapcsolatrendszerét a
településnek.
A rendelet külön kitér a településen működő civil szervezeteknek a közművelődés
vonatkozásában szánt rendkívül fontos szerepére, melynek keretében aktívan kívánja bevonni
a helyi rendezvények, megmozdulások szervezésébe és lebonyolításába.
A rendelet részletesen meghatározza a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár alapvető feladatait,
a hagyományos szolgáltatásokon túl már kiegészülve az információs társadalom által
támasztott elektronikus közszolgáltatási formákkal.

7-8. ~-okhoz
A közművelődési közszolgáltatás alapvető finanszírozási kérdéseiről rendelkezik visszautalva
az éves költségvetési rendeletben meghatározottak betartására.

Szajol, 2013. május 30.

Szöllősi
sef
polgármester

/]egyző

