Pápateszér Község Önkormányzatának
6/2000.(IV.1.) sz. képviselőtestületi
rendelete
a helyi közművelődésről

Pápateszér Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint a 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 helyi közművelődés biztosítása érdekében a következő rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Pápateszér
Község közigazgatási területére.
2.§
(1) Az önkormányzat a közművelődés
közösségi színteréül a következő közművelődési intézményeket működteti:
a.) Művelődéi Ház Pápateszér, Markovics
u. 6.
b.) Községi Könyvtár Pápateszér Markovics u. 6.
(2) A közművelődéi intézmények nem
önállóan gazdálkodó intézmények, pénzügyi, gazdasági feladataikat a Polgármesteri Hivatal látja el.
3.§
(1) A közművelődési intézményekben a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítani kell a minimális feltételeket. A
foglalkoztatott létszámot és az intézmé-

nyek költségvetését az éves költségvetési
rendelet határozza meg. Az önkormányzat
a jogszabályokban előírt személyi feltételeket minimumszinten biztosítja.
(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a
településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és
időtartamban vehessék igénybe a közművelődési intézményeket, azoknak különböző helyiségeit, szolgáltatásait. Az igénybevétel idejére biztosítja a minimális működési feltételeket.
(3) A létesítmények illetve ezek helyiségei
csak alkalomszerűen adhatók bérbe, illetve
használatba, kivéve a Művelődési Ház büfének is kialakított tekéző épületét, mely
céljának megfelelően több évre is bérbe
adható.
4.§
A közművelődési intézmények éves programjait a Polgármesteri Hivatal az intézmény dolgozóinak bevonásával készíti el
és a képviselőtestület hagyja jóvá a tárgyévet megelőző év december 31-ig. Az
egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét az éves
önkormányzati költségvetési rendelet tartalmazza.
5.§
(1) A közművelődési tevékenység formái
az alábbiak:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás

elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó,
művelődő közösségek tevékenységének
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek
biztosítása.

7.§
Jelen rendelet 2000. április 1. napjával lép
hatályba. kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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(2) Az önkormányzat a művelődési és kulturális lehetőségek biztosítása érdekében a
lakosság önszerveződő közösségeivel, a
kisebbségi önkormányzattal és a helyi egyházi vezetőkkel együttműködik.
6.§
(1) A közművelődés helyi , lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanácsot alakíthatnak a pápateszéri székhelyű
társadalmi szervezetek az 19997. évi CXL
törvény 82-83. §-ai alapján.
(2) A Tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő
közművelődési társadalmi szervezet, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági vállalkozás képviselője.
(3) A Közművelődési Tanács
a.) véleményt nyilváníthat, illetőleg
javaslatot tehet a település közreműködési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésében;
b.) figyelemmel kíséri és véleményezi
a közművelődési célú önkormányzati támogatás és egyes vagyoni
eszközök felhasználását,
c.) elősegíti a közművelődési szervezetek együttműködését.
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