Adásztevel Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
7/2000.(V.24.) r e n d e l e t e
a helyi közmûvelõdésrõl
a 10/2004.(IV.25.) rendelettel módosított
egységes szerkezetbe foglalásáról1
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete A kulturális javak védelmérõl és
múzeális intézmények intézményekrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közmûvelõdésrõl a következõ rendeletet alkotja:2
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya Adásztevel község közigazgatási területén a közmûvelõdésben résztvevõ jogi és
természetes személyekre terjed ki.
II. fejezet
A rendelet célja
2. §
/1/ A helyi társadalom közmûvelõdésének elõsegítése, közösségi színterek biztosítása,
a helyi mûvelõdéshez és szórakozáshoz méltó, esztétikus környezet kialakítása.
/2/ Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési és mûvelõdési kezdeményezéseinek támogatása; az idõskorú lakosság közmûvelõdési lehetõségeinek feltárása - a
közösség életében való részvétel feltételeinek biztosítása. Különbözõ életkori csoportok
kulturális kapcsolatainak bõvítése.
/3/ A település és környezetében élõ nemzetiségi kultúra értékeinek feltárása, megismertetése,
ápolása, a testvérközséggel való kulturális turizmus támogatása.
/4/ Helyi alapítványok, amatõr alkotó közösségek megalakulásának támogatása, tevékenységük feltételeinek biztosítása.
/5/ A helyi kuturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
III. fejezet
A közmûvelõdési feladatellátás
szervezeti keretei
3. §
/1/ Az Önkormányzat közmûvelõdési színtere:
Mûvelõdési Ház Adásztevel, Árpád u. 66.
/2/ Az /1/ bekezdésben megjelölt színtér pénzügyi gazdálkodási feladatait külön
szakfeladaton az Adászteveli Önkormányzat látja el.
1 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 6.§-a, hatályos 2004.május 1-től
2 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 7.§-a, hatályos 2004.május 1-től

-2/3/ Az Önkormányzat költségvetése tartalmazza az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét, valamint a foglalkoztatott létszámot.
/4/ A közmûvelõdési feladatok ellátásához a közösségi színtér programját, éves munkatervét a közmûvelõdési felelõs készíti el, minden év november 30-ig és azt a képviselõtestület fogadja el.
/5/ A közmûvelõdési színtérben biztosítani kell a kulturális és sportcélú szabadidõ töltéshez
szükséges feltételeket.
A Mûvelõdési Ház nagyterme csak alkalomszerûen adható bérbe, illetve használatba.
/6/ Az Önkormányzat biztosítja, hogy a településen a lakosság önszervezõdõ közösségei
szükség szerint igénybe vegyék a közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait, ez idõre
biztosítja a mûködés minimális feltételeit.
/7/ Közmûvelõdés helyi feladatainak formáit az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
4. §
/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Adásztevel, 2000. május 24.

Németh Zoltán sk
polgármester

Dr. Bányai Katalin sk.
jegyzõ

A rendelet kihirdetve:
Adásztevel, 2000. május 24.
Dr. Bányai Katalin sk.
jegyzõ

1. számú melléklet
a
7/2000./V.24./rendelethez
A közmûvelõdés helyi feladatellátási formái
I. Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzõ, szakképzõ tanfolyamok, életvitelt
javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek:
- tanfolyamok, bemutatók szervezése a helyi lakosság életvitelváltoztatása, munkaképesség növelése, foglalkoztatása céljából,
- speciális helyzetû népességcsoporthoz kapcsolódó probléma megoldó találkozók,
megbeszélések és tanácsadás szervezése.
II. Településkörnyezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, bõvítése:
- rendezvények szervezése a község életéhez kapcsolódó hagyományok, események
megünneplésére, valamint nemzeti ünnepek közös megtartására,
- különbözõ korosztályok eltérõ szórakozási és szabadidõtöltési igényeinek megszervezése klubvetélkedõk, mûsoros estek, táncházak, idõsek napi összejövetel, társadalmi és
családi rendezvények, író-olvasó találkozók formájában.
III. Az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése:
- a helyi kisebbségi önkormányzat bevonásával a német nemzetiség kisebbségi
kultúrájának, népszokásainak, hagyományainak ápolása,
- a környékbeli német nemzetiségi közösségekkel közös rendezvények szervezése,
részvétel a környezõ községek nemzetiségi kulturális rendezvényein,
- kulturális célú turizmus rendszeressé válásának támogatása az ausztriai testvérközséggel.
IV. Ismeretszerzõ, amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása:
- önképzõ tevékenységet segítõ pályázati lehetõségekkel kapcsolatos információk közvetítése, pályázatokon való részvétel segítése, alapítványok létrehozásának támogatása,
- helyi alkotók munkásságának feltárása, támogatása, közzététele.
V. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése:
- az ifjúság mûvelõdési, szabadidõtöltési kezdeményezéseinek támogatása,
- a helyi közmûvelõdés virtuális pártfogóinak felkeresése, velük való folyamatos kapcsolattartás.
VI. A szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése:
- szakemberek meghívása a lakosok tudományos-ismeretterjesztõ támogatásához,
- mûvészek, színészek meghívása a szabadidõ kulturális célú eltöltéséhez,
- közösségi színtér biztosítása kulturális és sportrendezvényekhez.

VII. Egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítása:
- alkalmanként kiállítások, bemutatók, vásárok céljára - bérbeadás útján - helyiség
biztosítása

