Nagybánhegyes község Önkormányzatának
5/1999. (XI.26.) ÖR. számú rendelete
a helyi közművelődési tevékenységéről

Nagybánhegyes
község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77 §-a és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 §. (1) bekezdése alapján - a helyi
társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település
lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak figyelembe vételével - a helyi közművelődési
tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendelet alkotja:

A helyi közművelődési feladatok meghatározása
1 §.
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő,
Nagybánhegyes községben lakó polgárokra.
2 §.
(1) Nagybánhegyes község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
(2) A település helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi
művészeti értékekre figyelmet felhívó, illetve a testvér települések kultúrájából ízelítőt
nyújtó rendezvények szervezése. A bánhegyesi Napok c. rendezvény sorozat megrendezése.
(3) A helyismereti, környezet-, természetvédő mozgalmak támogatása, a lokálpatriotizmus
erősítése.
(4) A helytörténeti gyűjtemény folyamatos fejlesztése.
3 §.
(1) Az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, a megértés, a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
(2) A településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális tevékenységének támogatása.
(3) A lakosság számára - anyagi lehetőségekhez mérten - színházi előadások, hangversenyek,
képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek, könyv- és folyóirat olvasási lehetőség és igény
szerint egyéb kulturális lehetőségek folyamatos biztosítása.
(4) A nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele,
élményszerűségének növelése a közművelődés eszközeivel.
(5) A településen élő és alkotó művészek, amatőr művészek támogatása, segítése.

4 §.
(1) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó és előadóművészi művelődő közösségek
tevékenységének támogatása.
(2) A képződő amatőr művészeti körök működésének segítése, a helyi népművészet
folyamatos támogatása.
5 §.
(1) A helyi társadalom kapcsolat rendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése a közművelődés eszközeivel.
(2) A civil közösségek közismertségének elősegítése.
(3) A közművelődési tevékenységet is végző lakossági, önszerveződő közösségek támogatása.
6 §.
(1) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
(2) Az idegenforgalom, a turizmus keretében a térségünkbe látogatók számára a település
kulturális hagyományainak bemutatása.
7 §.
(1) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási és közösségi igényekhez feltételek
biztosítása, pl. bálok, rendezvények szervezése.
(2) Hozzájárulás a rekreáció helyi lehetőségeinek kialakulásához.
8 §.
A lakosság számára az információhoz való minél teljesebb és gyorsabb hozzáférési lehetőség
biztosítása érdekében községi informatikai hálózat üzemeltetése.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
9 §.
Az 1-8 §-okban megfogalmazott közművelődési feladatokat a település Képviselő-testülete és
szervei: a Polgármester és a Bizottságok látják el, elsősorban az Önkormányzat által
fenntartott közművelődési intézmény működtetése útján, de a teendőkből részt kell hogy
vállaljanak az önkormányzati fenntartású intézmények (óvoda, iskola, könyvtár), valamint - az
irányítási, ellenőrzési feladatokban való közreműködésen túl a helyi társadalom közművelődési
érdekérvényesítése és támogatása terén - a Polgármesteri Hivatal is.

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái
10 §.
Az Önkormányzat legalább az előző évben a közművelődésre (1997. évi CXL. törvény IV.
rész) fordított összeget és az új feladatok belépésével növelt összeget biztosítja évenként a
költségvetés lehetőségének függvényében a közművelődési feladatok ellátására. Biztosítja:
a)
b)
c)
d)

az intézményfenntartás költségeit,
a szakmai és kiegészítő munkaköröket betöltő munkatársak bérét és bérjellegű kiadásait,
a tevékenység ellátásának technikai, műszaki feltételeit,
kiemelt feladatok tartalmi megvalósításához szükséges pénzeszközt.
11 §.

Az e rendelet 1-8 §-okban felsorolt közművelődési feladatok ellátásából részt vállalókat az
Önkormányzat - alkalmanként - pénzügyi támogatásban részesíti. Az önkormányzat határidőre,
maradéktalanul teljesíti a közművelődési megállapodásainak pénzügyi rendelkezéseit.

A helyi közművelődés szakember igénye
12 §.
Az Önkormányzat biztosítja a Petőfi Sándor Művelődési Ház és a Községi Könyvtár
működtetéséhez szükséges - jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő kellő számú szakember foglalkoztatását, és a költségvetés lehetőségének függvényében
támogatja továbbképzésüket.

Az együttműködő partnerek
13 §.

Az Önkormányzat az 1-8. §-okban meghatározott közművelődési feladatainak elvégzése
érdekében együttműködik a településen dolgozó szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei és
országos irányítóival, a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, a
településen működő egyházakkal, a kommunikációs szervezetekkel, a Békés Megyei
Önkormányzattal és Békés Megye Képviselő-testülete Megye Művelődési Központjával és
Kézműves Szakiskolájával, a Megyei Könyvtárral, a Megyei Múzeumi Szervezettel, a
környező településekkel.

Hatálybalépés
14 §.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
(2) E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”

Nagybánhegyes, 1999. november 25.

Oláh Vilmosné
polgármester

Tímár Istvánné
jegyző

