5/2001. (III. 13.) KT. számú rendelet
az önkormányzat közművelődési feladatairól
Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján,
figyelembe véve a helyi lehetőségeket, sajátosságokat, a helyi
közművelődési tevékenység szervezésével és támogatásával kapcsolatban az
alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§. (1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom kulturális szükségleteinek,
közművelődési érdekeinek figyelembe vételével - a helyi hagyományok,
lehetőségek és sajátosságok alapján - meghatározza az önkormányzat
közművelődési feladatait, rögzítse az önkormányzati támogatásban
részesülő közművelődési tevékenységek körét, a feladatok ellátásának
módját, feltételeit, és finanszírozásának formáját.
(2) A Képviselő-testület a közművelődési tevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy biztosítsa Nagyszénás nagyközség
valamennyi polgárának a Törvényben rögzített jogát
a) a kulturális örökség javainak, valamint azok történelmi
jelentőségének megismeréséhez;
b) a nyilvános könyvtári ellátás, a muzeális és közművelődési
intézmények szolgáltatásainak igénybe vételéhez;
c) ahhoz, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában
gyarapíthassa, közművelődési jogainak érvényesítése céljából
közösséget hozzon létre, és külön jogszabályban meghatározottak
szerint szervezetet alapítson, működtessen;
d) valamint ahhoz, hogy a törvény szerint művelődési céljai
megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
Alapelvek
2.§. (1) A közművelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen
hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok
minden személyt megilletnek, nemre, korra, vallási meggyőződésre,
politikai vagy más véleményre, nemzeti, etnikai vagy társadalmi
származásra, hovatartozásra, vagyoni helyzetre való tekintet nélkül.

(2) Az önkormányzat fenntartásában működő könyvtár és közművelődési
intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai
irányzat mellett sem.
(3) A helyi közművelődés feladatainak ellátásában az önkormányzat igényli
és elősegíti a civil szervezetek, helyi közösségek, magánszemélyek,
valamint a kulturális tevékenységet (is) végző, támogató vállalkozások
közreműködését.
(4) Az önkormányzat törekszik arra, hogy
Nagyszénás polgárait
folyamatosan és megfelelő színvonalon tájékoztassa a közművelődési
lehetőségekről, rendezvényekről,
tevékenységekről, és az elérhető
szolgáltatásokról.
A rendelet hatálya
3. §.(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) az önkormányzat által alapított Nagyszénási Kulturális Központ
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra (továbbiakban: Kulturális
Központ), közösségi színtereire és az ott alkalmazottakra
b) a rendelet alapján támogatott intézményekre, társadalmi és civil
szervezetekre,vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;
c) minden olyan természetes személyre, aki a helyi közművelődési
tevékenység megvalósulásában részt vesz.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.§.(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása
során kiemelt feladatának tekinti:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
támogatását;
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi közművelődési szokások gondozását,
gazdagítását;
c) más kultúrák értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás
elősegítését, községünk testvértelepüléseivel a kulturális kapcsolatok
élénkítését, a kulturális turizmus fellendítését, kistérségi, regionális, és
országos szinten is;
d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását,
e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatását, valamint a településen élő, az onnan
elszármazott, vagy az ahhoz bármely más módon kötődő hivatásos és
amatőr művészek alkotásainak bemutatását;

f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek, az esztétikus, kulturált
környezet megteremtését, biztosítását;
g) valamennyi korcsoport művelődési, művészeti és közösségi életének
segítését, kiemelten kezelve a gyermek- és ifjúsági korosztályok iskolai
szünidők alatti szabadidős tevékenységeinek szervezését, lebonyolítását;
h) a társadalmi és generációs párbeszéd színtereinek, közösségi alkalmainak
megteremtését, a civil szervezetek együttműködésének ösztönzését;
i) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztését.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
5. §. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban a Kulturális
Központ látja el.
(2) A Kulturális Központ szakmai tevékenysége során az önkormányzat
kiemelt, 4.§. szerinti közművelődési céljait szem előtt tartva gondoskodik
a) az iskolarendszeren kívüli képzések iránti lakossági igények felméréséről,
azok alapján a képzések szervezéséről és lebonyolításáról;
b) a szakkörök, klubok, önszerveződő közösségek, csoportok támogatásáról,
működési feltételeik biztosításáról, a működésükhöz szükséges szervező,
szervezeti és tartalmi segítségről;
c) biztosítja művészeti csoportok működési feltételeit, valamint elsősorban a
helyi alkotók, képzőművészek bemutatkozásának lehetőségét;
d) szervezi a település kulturális rendezvényeit, a nemzeti, állami,
társadalmi és települési ünnepek ünnepségeit;
e) figyelemmel kíséri a kistérség, a régió és az ország kulturális,
közművelődési életét, részt vesz a lakosság tájékoztatásában, a kulturális
turizmus szervezésében és bonyolításában;
f) kapcsolatot tart és együttműködik az országos és megyei közművelődési
szervezetekkel, módszertani központokkal;
g) a község oktatási intézményével és a gyermekvédelmi szervezetekkel
együttműködve felméri a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődési,
szabadidős igényeit, tevékenységeit, részt vesz azok megvalósításában,
kiszolgálásában;
h) kapcsolatot tart a helyi civil szervezetekkel, a lakossági
kezdeményezésekhez közösségi színteret biztosít, részt vesz a helyi
társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztésében;
i)12 fenntartja és lehetőség szerint bővíti lakossági szolgáltatásait (pl:
fénymásolás, termek bérbe adása, stb.)
j)fenntartja, népszerűsíti filmvetítési (mozis) tevékenységét;
k) koordinálja a falunap megszervezését és lebonyolítását.
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Módosította a 9/2003. (IV. 1.) Ör. Hatályba lépett 2003. április 1-jén.
Módosította az 5/2004. (II. 24.) Ör. Hatályba lépett 2004. március 1-jén.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósításában számít
az egyéb önkormányzati intézmények (elsősorban a Czabán Samu Általános
Iskola, a Nagyszénási Önkormányzati Óvoda, valamint a Gondozási
Központ), a civil szervezetek, a vállalkozások, az egyházak, és a település
lakosságának kezdeményezéseire és együttműködésére.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. § Hatályon kívül helyezte a 28/2015. (XII.16.) onkormányzati rendelet 2016. január 1-től.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7. §. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében az anyagi
lehetőségekhez mérten (a közművelődési célú normatív állami
hozzájárulásra és saját bevételeire támaszkodva) biztosítja a közművelődési
feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.
(2) A Kulturális Központ a feladatainak ellátására rendelkezésére álló éves
pénzügyi keretet saját bevételekből, és a lehetőségektől függően pályázati
pénzeszközökből, támogatásokból egészíti ki.
Záró rendelkezések
8. §.A jelen rendelet 2001. április elsején lép hatályba.
9.3 § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai parlament
és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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Beiktatta a 13/2009. (VI. 24.) Ör. Hatályba lépett 2009. július 1-jén.

