


Nemesrempehollós Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2006.(VIII.31)  rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról.

Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-a /a továbbiakban: törvény/ alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait:

I. rész

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. §

Nemesrempehollós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy

a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a városi helytörténeti gyűjtemény tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,

b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a muzeális és közművelődési intézmények szolgáltatásait,

c) műveltségét, kézségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából létrehozandó közösségei működéséhez támogatást igényeljen,

d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

A rendelet célja

2. §

(1) A rendelet célja, hogy a helyi adottságok, érdekek és szükségletek figyelembe vételével meghatározza Nemesrempehollós Község Önkormányzatának közművelődési feladatait. 

(2) A feladatellátás során Nemesrempehollós Község Önkormányzata gondoskodik a Művelődési Ház és Könyvtár működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően Nemesrempehollós Község Önkormányzata épít az egyéni és helyi közösségi kezdeményezésekre és feladatvállalásra, amely Nemesrempehollós kulturális életét gazdagítja. 

A rendelet hatálya

3. §

E rendelet hatálya kiterjed Nemesrempehollós község területén működő azon intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek, illetve akik a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

II. rész

Az önkormányzat közművelődési feladatai

4. §

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti a törvény 76. §-ban felsorolt feladatokat.

III. rész

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szerkezete, intézményei és formái

5. §

Az önkormányzat a közművelődési feladatok megvalósítását a Közművelődési Központ és könyvtár szakfeladat keretében biztosítja.

6. §

(1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az 5. §-ban megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a.)	az egyházasrádóci önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;
b.)	a helyi társadalmi szervezeteket,
c.)	az egyházakat.

7. §

A helyi közművelődési tevékenység formái különösen:

a.)	nyilvános könyvtár működtetése,
b.)	színjátszó csoportok, kórusok, egyéb művészeti csoportok fogadása,
c.)	falunapok évenkénti megszervezése,
d.)	Idősek napjának megtartása,
e.)	nemzeti és társadalmi ünnepségek tartása,
f.)	közösségi rendezvények szervezése.


IV. rész

A közművelődési tevékenység irányítása és
ellenőrzése

8. §

A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.


9. §

(1) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokkal megegyezően látja el.

(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai beszámolók vagy szakértői vélemény alapján a Képviselő-testület véleményének figyelembevételével látja el.

V. rész

A közművelődési tevékenység finanszírozása

10. §

Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatit a költségvetéséből finanszírozza. 

VI. rész

Záró rendelkezések

11. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nemesrempehollós, 2006. augusztus 30.

			Paksiné Kecze Tünde						Dr. Csatár Miklós
				polgármester						         körjegyző

A rendelet 2006. augusztus 31–én az SZMSZ-ben foglaltak szerint a község hirdetőtábláján kifüggesztésre került. 

Nemesrempehollós, 2006. augusztus 31.
						
											Dr. Csatár Miklós
											        körjegyző

