Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2002. (I.21.) számú rendelete
az Önkormányzat közművelődési feladatairól
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Bevezető
Szederkény Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. Tv.
(továbbiakban: Tv) 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenység
támogatása érdekében a helyi lehetőségek és sajátosságoknak, a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a
közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja.
2.§
A közművelődési rendelet célja
(1) A közművelődési rendelet megalkotásával a képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom
művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a
finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez
méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához, nemzeti és nemzetiségi
hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének
növeléséhez a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás
fejlesztéséhez.
(2) Kulturális élethez kötődő önkormányzati célok:
a./ a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása
és közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető
nemzetiségi hagyományokra,
b./ a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása.
3. §
A rendelet hatálya
A jelen rendelet (továbbiakban: „R”) hatálya Szederkény község közigazgatási területén élő
magánszemélyekre, valamint azon szervezetekre és intézményekre terjed ki, amelyek a R-ben
szabályozott feladatokat ellátják.
4.§
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái
(1) A település minden polgárának és közösségének joga, hogy

a./ megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a
nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre
álló eszközök útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze,
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b./ igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben nyújtott,
valamint - ha van - a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat.
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c./
3
(2)
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(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában, az Önkormányzat a civil közösségek,
szervezetek, valamint a magánszemélyek közreműködését is igénybe veszi.
(4) Az Önkormányzat a polgármester és a körjegyzőség útján gondoskodik a település
közművelődési feladatainak koordinálásáról.
(5) Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja lakóit a közművelődési lehetőségekről.
5.§
Az Önkormányzat közművelődési feladatai
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a
polgárokkal egyeztetve határozza meg.
(2) Az Önkormányzat a községben kialakult művelődési hagyományokra, a település
fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, civil szervezetek és a polgárok
tevékenységére alapozva – a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt
feladatainak ellátását.
(3) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai különösen :
a./ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
b./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
c./ az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
d./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése,
e./ a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
f./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
(4) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá:
a./ a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi polgárok
életminőségének javítását,
b./ a gyermekek és fiatalok művelődését, sportolását, művészeti tevékenységét és közösségi
életét,
c./ a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét.
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(5) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, a
közösségi színtér folyamatos működtetése.

6.§
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Beiktatta az 5/2011. (IV.11.) számú rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2011. április 12-től
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Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezett keretei
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(1) A Szederkény Község Önkormányzata a rendelet 5.§-ban megfogalmazott feladatok hatékony
megvalósítás érekében az alábbi színtereket működteti:
Közösségi színtér:

Neve: Művelődési Ház és Könyvtár
Címe: 7751 Szederkény Rákóczi F.u.12.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásba együtt kíván működni
a./ a községben működő oktatási intézményekkel:
 napközi otthonos óvoda
 általános iskola
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b./ kulturális és egyéb civil szervezetekkel (egyesületekkel, alapítványokkal) formális és
informális közösségekkel, amatőr művészeti közösségekkel,
c./ Német Kisebbségi Önkormányzattal,
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d./ Horvát Kisebbségi Önkormányzattal,
e./ hasonló szakfeladatot ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel, civil
szervezetekkel.
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(3) A (2) bekezdésben felsorolt intézményekkel és szervezetekkel, az önkormányzati fenntartású
intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, az önkormányzat közművelődési
megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet. A közművelődési megállapodás
megkötéséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
7.§
A közművelődési tevékenység ellenőrzése
A Tv. és a R. által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartási felügyelet és
egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
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8.§
A közművelődés feladatok finanszírozása
(1)

Az Önkormányzat a 6. § (1) bekezdése szerinti intézményei tárgyi és
személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját költségvetése
részeként, külön szakfeladaton biztosítja:
- a központi közművelődési normatív támogatással,
- saját egyéb önkormányzati bevételei terhére,
- központosított előirányzatokból származó összegből, valamint
- elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázat úton elnyerhető
támogatással.
(2) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004 (II.20) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz testületi döntés
alapján évente vállalhat saját erőként önrészt.
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(3) A közművelődési szakfeladat önkormányzati támogatásának összege minden évben
felülvizsgálatra kerül és az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében külön
szakfeladaton kerül meghatározásra.
(4) A közösségi színtér térítésmentes és térítéses használatát a közösségi színtér használatbavételi
szabályzata /1-2. sz. melléklet/. A térítések és díjak mértékét az Önkormányzat Képviselőtestülete határozatban állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartásán túl közművelődési feladatainak végrehajtását
az együttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztül is finanszírozza, amely nem
veszélyeztetheti a közösségi színtér fenntartását, működését, valamint az e rendeletben
meghatározott közművelődési feladatok végrehajtásának finanszírozását.
9.§
Helyi önszerveződő közösségek támogatása
(1) Szederkény Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet,
amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az
önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése
és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok
ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg
az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára.
(3) E rendelet alkalmazásában
a./ önszerveződő közösség az a bíróság által bejegyzett egyesület, alapítvány, amely az
önkormányzat illetékességi területén bejegyzett székhellyel rendelkezik.
b./ nem minősül önszerveződő közösségnek a politikai párt helyi szervezete.
(4) Közérdekű feladatot lát el az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat Ötv-ben
vagy más törvényben meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában vesz részt
vagy azt segíti, illetőleg tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.
(5) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetéséről a döntést követő 15
napon belül a Körjegyzőség az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással
gondoskodik.
(6) Az önszerveződő közösség a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles tárgyévi
támogatás megállapítása előtt tájékoztatni a képviselő-testületet.
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10.§

11.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2002. január 25-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Hergenrőder János sk.
polgármester
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Dr. Szlávecz Tamás sk.
körjegyző

Hatályon kívül helyezte a 10/2009. (IX.7.) számú rendelet 2.§-a, hatálytalan 2009. szeptember 7-től

