Velem község Képviselı-testületének
1/2006.(II.24.) sz. rendelete az önkormányzat

közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelési tevékenység támogatásáról

Velem község Képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ kulturális javak védelmérıl és a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban:
törvény) 77. §-a alapján az alábbi rendelet alapján a helyi közmővelıdési tevékenységrıl.

1.

§

A rendelet célja: hogy a helyi adottságok, érdekek, értékek és szükségletek figyelembe vételével a
közmővelıdési lehetıségeit biztosítsa, meghatározza intézményének feladatait, és megalapozza a fejlesztés
lehetıségeit.

2.

§

E rendelet hatálya kiterjed a helyi mővelıdési házra és könyvtárra, közmővelıdésben résztvevı közösségekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, a képviselıtestületre és szerveire, a Körjegyzıségre, azok fenntartóira,
alkalmazottaira, illetve mőködtetıire, valamint a közmővelıdési szolgáltatások igénybevevıire.

3.

§

A község közmővelıdésének kiemelt célja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

biztosítani kell a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezetet és – az önkormányzat lehetıségei
szerint – infrastruktúrát;
a munkába állást segítı oktatási, szakmai ismeretet bıvítı, megújító lehetıségek biztosítása;
Velem község élı hagyományainak ápolása, a régiek felkutatása, megújítása és gazdagítása;
a népesség korcsoportja szerinti közmővelıdési lehetıségek megteremtése, különösen az ifjúság kulturális
életének fejlesztése, mővelıdési kezdeményezések támogatása;
az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése;
a falu közösségi életének fejlesztése, a különbözı rétegek, korosztályok, együttmőködési alkalmainak
kimunkálása, támogatása;
a szabadidı hasznos eltöltéséhez a feltételek biztosítása.

4.
(1)

§

A község közmővelıdési feladatai, tevékenységi formái:
a)
b)

Az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzés – bıvítés – megújítási lehetıségét elıadások,
tanfolyamok, szakkörök szervezésével kell megteremteni;
Ismeretszerzı és közhasznú tanfolyamok, szakkörök, bemutatók, kiállítások, stb.;

(2)

A hagyományápolás, - ırzés körében:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

a falu történeti, kulturális és környezeti értékeinek közismertté tétele;
helyi ünnepi alkalmak gondozása, kulturális gazdagítása /Március 15, Májusfa-állítás, kitáncolás
Gyermeknap, Óvodánk bemutatkozik, Hısök Napja, Falunap, Október 23, Idısek Napja/;
község életének eseményeirıl dokumentumok készítése, ırzése, ezek megismertetése a község
lakosságával;
mővelıdı közösségek teremtése a lakosság rétegigényei szerint;
az ifjúság körében klubok, baráti közösségek szervezése;
néptánccsoport mőködtetése;
Színjátszó-kör szervezése;
Nyugdíjas-klub, baba-mama klub életre hívása, mőködésének segítése;
helyi igényeknek megfelelı alkotó mőhelyek életre hívása;
a kultúra értékeinek megismertetése;
a települési kultúra (természeti és épített) értékeinek megismertetése és védelme;
kiállítások és bemutatók szervezése;
színházi elıadásokra színház-busz szervezése, színházi elıadások fogadása;
különbözı kultúrák kölcsönös bemutatkozásának szervezése, segítése;
kulturális együttmőködés megteremtése a környezı településekkel.

(2)

A közösségek szervezett csoportjainak összejöveteleit segíteni kell helyiség és egyéb feltétel
biztosításával. Lehetıséget kell adni baráti összejövetelekre, utcák, falurészek rendezvényeire, Velembıl
elszármazottak találkozóira.

(3)

A könyvtár szolgálja a kötetlen olvasói, ismeretszerzési, tájékozódási igényeket.

A közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei
5.

§

A képviselı-testület a közmővelıdési törvényben és a rendeletben elıírt feladatok ellátását elsıdlegesen az általa
fenntartott Mővelıdési Ház keretei között biztosítja.

A közmővelıdés finanszírozása
6.

§

(1)

A képviselıtestület a közmővelıdési feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet éves
költségvetésében biztosítja.

(2)

A közmővelıdési rendezvények, szolgáltatások általában ingyenesek. A bálok kivételével legfeljebb a
költségek fedezésének mértékéig szedhetık belépıdíjak.

7.

§

A közmővelıdési feladatokban együttmőködı partnerek: a Chernel könyvtár – a Képviselı-testülettel kötött és
az évente felülvizsgált megállapodás szerint – ellátja a könyvállomány frissítését, cseréjét, javítását, valamint
szakmai felügyeletet gyakorol.

8.

§

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rétiné Tóth Anikó
körjegyzı

Záradék:

Ezen rendelet kihirdetésre került.
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