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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a önkormányzat helyi közművelődési feladatairól, intézményeiről és a
közművelődés támogatásáról szóló
2/2015.(II.20.)
rendelettel módosított
6/2001.(V.31.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
A Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg a helyi
közművelődési feladatokról, valamint a közművelődési tevékenység támogatásáról.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §.
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik,
hogy biztosítsa Hosszúhetény község polgárainak jogát a közművelődési intézmények
szolgáltatásainak igénybevételére, műveltsége, készségei életének minden szakaszban való
gyarapítására, közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti, és tartalmi segítségre
közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és a
jogszabályokban meghatározottak alapján szervezet alapításához, működtetéséhez.
2. §.
Az önkormányzat közművelődési intézményei mentesek bármilyen vallási, világnézeti,
politikai irányzattól.
A rendeletben meghatározott jogok megilletnek minden személyt nemre, korra, vallásra vagy
nemzeti-társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül.
A rendelet hatálya
3. §.
A rendelet hatálya kiterjed:
a helyi közművelődési tevékenységben résztvevő Hosszúhetény községben élő
állampolgárokra
az önkormányzat közművelődési intézményeire, annak alkalmazottaira.
a képviselő-testület szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.
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II. Fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatai.
4. §.
(1)

(2)

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatként látja
el:
az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
működésének támogatását.
a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését.
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárást.
a környezetkultúra javítását.
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák
megismertetését.
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatását.
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítését.
a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
Az önkormányzat az (1) bekezdésben feltüntetett feladatainak ellátása során
együttműködik a helyi közművelődési tevékenységet folytató önszerveződő civil
közösségekkel, egyesületekkel. valamint a kisebbségi önkormányzatokkal.

III. Fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának
struktúrája és intézményei.
5. §.
(1)
(2)

Az önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 78. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint
közművelődési feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket működtet.
Az önkormányzat saját művelődési intézményein kívül a közművelődési feladatainak
ellátásába bevonhatja:
az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit.
a település területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeit.
a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi
szervezeteket.
a településen bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat,
gazdasági társaságokat.
a helyi kisebbségi önkormányzatot.
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Az önkormányzat közművelődési intézményei.
16.

(1)

(2)
(3)

§.

A helyi önkormányzat fenntartóként az alábbi közművelődési intézményt tartja fenn:
Nemes János Művelődési Központ
Székhelye: 7694 Hosszúhetény, Fő u. 154.
Az (1) bekezdésben megjelölt intézmény közművelődési feladatait az alapító okiratában
meghatározottak szerint alaptevékenységként látja el.
A helyi önkormányzat a szabadidő kulturált eltöltése, a lakosság ismereteinek bővítése,
valamint a művelődő közösségek működésének támogatása céljából települési könyvtárat
működtet és tart fenn.

IV. Fejezet
A közművelődési tevékenység finanszírozása.
7. §.
Az önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatait a költségvetéséből finanszírozza.
Ennek forrása az önkormányzat saját bevételei, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és nem elkülönített
állami pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.

V. Fejezet
Záró rendelkezések
8. §.
A rendelet 2001. június 15-én lép hatályba.
Hosszúhetény, 2001. május 17.
Nádor Rudolfné sk.
polgármester

1

Módosította: 2/2015.(II.20.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2015.II.20-tól.

Orbán László sk.
jegyző
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Záradék:
A rendelet a helyben szokásos módon 2001. május 31-én kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2001. május 31.
Orbán László sk.
jegyző

