Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § 2
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed:
- az önkormányzat által működtetett közösségi színtérre,
- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő
állampolgárokra,
- a községben működő civil szervezetek, művészeti csoportok kulturális,
közművelődési célú tevékenységének támogatására.

2. §
Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai

(1) A község kulturális élete sokszínűségének fejlesztése.
(2) A kulturális hagyományok ápolása.
(3) Új kulturális értékek kialakításának támogatása.
(4) A lakosság művelődési igényeinek kielégítése.
(5) A község kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
(6) A kulturális célú szolgáltatások színvonalának emelése.
(7) A település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók,
fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.
(8) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
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3. §
A település közművelődési feladatainak meghatározása
(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása.
(2) 2 Ennek formái különösen:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok megteremtése:
- Vöröskereszt (Életmód Klub) tanfolyamok működtetése
- Szakképző tanfolyamok szervezése, működtetése
b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak megismertetése, helyi művelődési szokások
gondozása, gazdagítása
ba) Helyi ünnepi alkalmak biztosítása
- Március 15. (Nemzeti ünnep)
- Augusztus 20-i rendezvénysorozatok
- Október 23. (Forradalom ünnepe)
- November hónapban öregek napi megemlékezés
bb) Óvoda Valentin napi rendezvénye
bc) Iskola szalagavató báli rendezvénye
c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának ápolása
ca) Székely Népdalkör
cb) Székelyek Baráti Köre
cc) Csátaljai Díszítőművészeti Szakkör
cd) székely gyermektánccsoport
d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása
kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele
(Csátaljáról elszármazott amatőr festők kiállításának rendszeres
megszervezése)
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e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése
f)

A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése

Határon túli magyarság művelődési közösségeivel való kapcsolattartás:
- Dicsőszentmárton (Erdély)
- Alsószeli
(Felvidék)
- Bácsgyulafalva
(Délvidék)
g) Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

(3) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési
tevékenységek támogatása közcél.
(4) A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően a helyi önkormányzat
feladata.
4. §
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
(1)2 Csátalja Község Önkormányzata a közművelődési tevékenységek
folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret biztosít.
A közösségi színtér a Csátalja, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti Művelődési házban
működik.
(2)2 Az önkormányzat az általa fenntartott közösségi színtér közművelődési
feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
a) Programszervezés:
kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, előadások, koncertek rendezése
b) Közösségi művelődésszolgáltatás:
amatőr művészeti tevékenység bemutatása, produkciók létrehozása,
ismeretterjesztést, ismeretszerzést segítő előadások, képzések, szakkörök szervezése.

-4-

c) Kiállítások:
képző-, ipar, fotó-, népi iparművészeti-, és egyéb kiállítások szervezése.
(3) Az önkormányzat biztosítja az intézményt igénybe vevők számára a
rendeltetésszerű használatot lehetővé tevő alapvető tárgyi feltételeket.
5. §
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása

(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő
színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében biztosít fedezetet.
(2) A feladatok ellátását az alábbi források biztosítják:
- központi költségvetésben meghatározott normatív állami támogatás
- saját bevétel
- önkormányzati támogatás
- pályázati úton elnyerhető támogatás
(3) Az önkormányzat a község kulturális életében jelentős szerepet betöltő
határon túli magyarság művelődési közösségeivel való kapcsolattartásra az
önkormányzat éves költségvetési rendeletében „nemzetközi kapcsolatok
támogatása” címszó alatt előirányzatot képez.

6. §
A helyi közművelődés szakemberigénye

Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott, költségvetésből finanszírozott
közművelődési
feladatainak
ellátását,
a
művelődési
szolgáltatás
folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét az önkormányzat által
működtetett intézményben betöltött munkakörök ellátásához szükséges
képesítéssel rendelkező szakember foglalkoztatásával biztosítja.
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7. §
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

(1) A helyi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködnek a
következő szervek és intézmények is:
- Általános Iskola és Óvoda
- Helyi vállalkozók és gazdasági társaságok
- Vöröskereszt
- Civil szervezetek
(2) A széleskörű társadalmi együttműködés biztosítéka a közművelődési
feladatellátás magas színvonalának és az e rendeletben foglaltak maradéktalan
érvényesülésének.
8. §
Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
9. § 1
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kovács Antal
polgármester

Gallóné Petike Éva
jegyző

________________________________________________________________
(1) Megállapította a 8/2009.(XII.3.) rendelet Hatályos: 2009. december 3-tól
(2) Módosította a 9/2013.(VI.28.) rendelet Hatályos: 2013. július 1-től
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