Nagyoroszi Község Önkormányzata Képviselő – testülete
6 / 2002. (VII.04.) rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. Ennek megvalósítása érdekében a Képviselő – testület a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. és 86 § - ában adott felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§.

/1/

A rendelet célja, hogy Nagyoroszi kulturális egységét szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait.

/2/

A feladatellátás során az önkormányzat megfelelő forrás estén létrehozza a
közművelődési intézményt. Ezen túlmenően az önkormányzat az intézményi és
szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális
célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon
egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatellátásra, mely
Nagyoroszi kulturális életét gazdagítja.
A rendelet hatálya

2.§.

E rendelet hatálya kiterjed a Nagyoroszi Önkormányzat Általános Iskola és
Könyvtárára, mint intézményre, a létrehozandó falumúzeumra.
Közművelődési feladatok

3.§.

/1/

A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében az önkormányzat
szerepet vállal:
a)
az ifjúság iskolarendszeren kívüli öntevékenység, életminőséget és
életesélyeket javító lehetőségeinek megteremtésében
b)
a fiatalok kulturált szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosításában
c)
Nagyoroszi szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
megismertetésében
d)
a kisebbségek kulturális identitását, társadalmi közeledését,
felzárkózását, hagyományápolását előmozdító programok és
szolgáltatások biztosításában
e)
az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatásában
f)
a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek
megőrzésében, megismertetésében.

/2/

A könyvtárellátást az önkormányzat főállású könyvtáros alkalmazása mellett
heti 20 órai nyitvatartással biztosítja a község lakói számára.

/3/

A közművelődési feladatok megvalósítását az önkormányzat saját fenntartású
intézménye végzi, illetve az önkormányzat szerződést köt a feladat ellátására
alkalmas más szervezetekkel.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

4.§.

Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi
költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból, központosított
előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból pályázati
úton elnyerhető támogatás.

5.§.

Ez a rendelet 2002. augusztus 31 – én lép hatályba.
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