Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/1999.(VII.02.) számú rendelete a
Közművelődésről
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján
az Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi feladatok ellátására a
következő rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§. Mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános
könyvtári ellátás működését és fejlesztését.
2.§. Szabályozni a közművelődési tevékenységek feltételrendszerét.
Alapelvek
3.§. A művelődés szervezése, tartalmának meghatározása, konkrét formáinak kialakítása a
település polgárainak joga, feltételeinek biztosítása, az önkormányzat érdeke, autonóm
kötelezettsége.
4.§. a rendeletben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés. A jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egéyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül.
5.§ A helyi önkormányzati fenntartású könyvtár és közművelődési intézmény nem lehet
elkötelezett egyetlen vallás, világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem.
6.§. Mindenkinek joga, hogy
a.) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,
valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények
tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az
ismeretterjesztés a sajtó és a tömegtájékoztatás útján.
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési
intézmények szolgáltatásait,
c.) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
d.) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret (továbbiakban közösségi szintér), szervező, szervezeti és tartalmi segítséget
kapjon.

A rendelet hatálya
7.§. A rendelet az Egeraracsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére és az
önkormányzat illetékességi területén lévő könyvtárra és közművelődési inétzméyre
terjed ki.
A helyi közművelődés
8.§.(1) A helyi önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. A képviselő-testület a helyi társadalom művelődési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok
alapján az alábbiakban határozza meg a konkrét normákat, módokat.
(2) A helyi közművelődés formái:
a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolák megteremtése,
-

ismeretszerző és közhasznú tanfolyamok, szakkörök bemutatók ….

b.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
-

a község történeti, kulturális és környezeti értékeinek közismertté tétele –
krónikaírás, helytörténeti kiállítás, Hősök könyve…..

-

a lokálpatrionizmus erősítése érdekében a hagyományok továbbadásának,
átörökítésének rendszerét biztosítani,

-

helyi ünnepi alkalmak gondozása, kulturális gazdagítása:
-farsangolás,
-Március 15. méltó megünneplése,
-gyermeknap,
-Augusztus 20-ai búcsú,
-falunap,
-szüreti felvonulás,
-Mikulás járás,
-Karácsonyi köszöntő,
-Öregek napja.

-

a falu életének eseményeiről dokumentumok készítése, őrzése, közismertté
tétele, tablók összeállítása és a kultúrházban bemutatva……

c.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
-

kiállítások, bemutatók szervezése,

-

színházi előadásokra látogatás szervezés, előadás fogadása,

d.) az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységnek
támogatása,
-

az ifjúság körében klubok, baári körök szervezése,

-

néptánccsoport működtetés

-

nőklub, nyugdíjasklub létrehozásának segítése,

-

pávakör, népdalkör életre hívása,

-

egyéb alkotó műhelyek (festő, fotós) életre hívása,

e.) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének segítése,
csoportjainak

évente

közösségi

egy-egy

életének,

-

a közösségek szervezett
megszervezését segíteni,

közös

est

-

baráti találkozókra, összejövetelekre, utcák, falurészek rendezvényeire
lehetőséget kell adni,

-

elszármazott egeraracsaiak és helyiek találkozóját megszervezni, lehetőleg
2000-ben.

f.) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
-

a népesség korcsoportok szerinti szerveződésének elősegítése, különösen a
fiatalok
kulturális
életének
fejlesztése,
művelődése,
művelődési
kezdeményezéseinek támogatása,

h.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
-

kulturális börzék, ajándékvásárok megszervezése,
fénymásolás lehetősége,
számítógép, adatbázis, internetes hozzáférhetőség lehetősége…
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete

9.§. A községi önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében közösségi színteret a tulajdonát képező Kultúrházban biztosít.
10.§. A községi önkormányzat a kultúrház fenntartójaként biztosítja, hogy minden hét végén
nyitva áll, péntek, szombat és vasárnap délután és este.

11.§. A kultúrház nyitva tartását a képviselő-testület által megbízott személyek biztosítják, ők
felelnek a rendeltetésszerű használatért, a takarításért.
A közművelődés finanszírozása
12.§. a képviselő-testület a közművelődési feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi
fedezetet a művelődési ház tevékenysége szakfeladaton az éves költségvetési rendeletében
állapítja meg.
Közkönyvtári ellátás
13.§. A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzatok kötelező feladata.
14.§. Ezt a feladatát a községi önkormányzat nyilvános községi könyvtár fenntartásával
biztosítja kultúrház épületében.
15.§. A könyvtár minden pénteken délután 16,00 -18,00 óráig tart nyitva. A könyvtári
feladatokat a képviselő-testület megbízása alapján tisztelet-díjas személy látja el.
16.§. A községi könyvtár szolgáltatásait a lakosság ingyenesen veheti igénybe.
A közművelődési és könyvtári feladatokban együttműködő partnerek
17.§. A községi képviselő-testület a közművelődési feladatainak ellátásában elsősorban a
középiskolás, és az általános iskolás tanulókra támoaszkodik.
18.§ a közkönyvtári feladatainak ellátásában a könyvtárossal és a Keszthelyi Könyvellátó
Rendszerrel tart kapcsolatot.
Záró rendelkezés
19.§. Jelen rendelet a kihirdetése napján lp hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Egeraracsa, 1999. június 29.
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Záradék: A rendelt kihirdetése a községi hirdetőtáblára történt kifüggesztéssel 1999. június
2-án megtörtént.
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