Perőcsény Község Önkormányzatának
5/2000./VI.7./ .számú
RENDELETE
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról.
Perőcsény Község Önkormányzatának Képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bek., valamint a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.évi CXL. tv. 77. §.-ban biztosított felhatalmazás
alapján a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról az alábbi rendeletet
alkotja.
I. rész
Általános rendelkezések
l.§. Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása
során arra törekszik, hogy biztosítsa Perőcsény polgárainak jogát
a.) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,
b.) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására,
c.) közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér szervezéséhez.
2.§. Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen
vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben
és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt, nem, kor,
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3.§. A rendelet hatálya Perőcsény Község Önkormányzata által fenntartott
Müvelődési ház, Könyvtár, mint közművelődési intézmény tevékenységének
támogatására terjed ki.
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II. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.§. Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során
feladatának tekinti:
a./ az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését,
b./ a hátrányos rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
c./ a gyermekek és fiatalok müvelődési, művészeti és közösségi életének
segítését,
d./ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi müvelődési szokások, gondozását,
gazdagítását,
e./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását,
f./ az ünnepek kultúrájának gondozását,
g./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,
h./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
i./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításét.
III. rész
Az önkormányzat közművelődési feladatellátása
5.§. /1/ Az önkormányzat a rendelet 4. §.-ában foglalt feladatai ellátása érdekében
Müvelődési ház és Könyvtár elnevezéssel szakmailag költségvetési intézményt tart fenn.
/2/ Az intézmény szervezeti egységként nyilvános könyvtárat működtet.
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IV. rész
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6.§. (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogköröket a képviselő-testület,
illetve átruházott hatáskörben a Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja
.
(2) Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal illetékesein
keresztül a jegyző látja el.
(3) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület
szakmai beszámoló és / vagy szakértői vélemény alapján az illetékes
bizottságon keresztül biztosítja.
V. rész
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7.§. (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztositja a közművelődési intézmény fenntartásához illetve a 4.§. szerinti
alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására
az e jogcímen biztosított állami támogatás összegénél kevesebbet nem
fordíthat.
(3) Az intézmény működéséhez adott évben biztosított önkormányzati támogatás
összege az intézmény éves munkaprogramja és költségvetési javaslata
alapján az önkormányzat költségvetésében kerül meghatározásra.
Záró rendelkezések
8.§. (1) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
*(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a

Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
• A 12/2008. (XI.27.) sz. helyi rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének
ideje: 2008. nov. 27.
Gembolya Irma
polgármester

Repiczki Lászlóné
jegyző

