
PÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9/1999. ( VI.1.) számú rendelete

   a   helyi közművelődésről

Pölöske  Község Képviselőtestülete "  A kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről " szóló 1997. 
évi CXL. törvény rendelkezései és felhatalmazása alapján e rendeletet alkotja a helyi 
közművelődésről.

Alapelvek

1.§  A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési
        tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása 
        alapvetően az állam és a helyi önkormányzat feladata.
        Minden helyi polgár joga, hogy
         a) megismerhesse a kulturális örökség javait,
         b) igénybe vegye a közművelődési intézmények szolgáltatásait,
         c) műveltségét gyarapítsa, kulturális jogai érvényesítése céljából közösségeket 
             hozzon létre, szervezetet alapítson, működtessen vagy azok munkájában 
             részt vegyen
         d) művelődési céljai megvalósításához közművelődési-közösségi színteret ,
              szervezési, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,
         e)  tájékozódjon  a  kulturális  intézmények  programjairól  és  részt  vegyen 
azokban.

2.§  A művelődési jogok minden helyi polgárt megilletnek nem, kor , vallás, politikai
        vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési
        vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.

3.§  Pölöske Község Önkormányzata által fenntartott közművelődési intézmények 
        vallási, világnézeti és politikai irányzattól függetlenül működnek.

4.§   Pölöske  Község  Önkormányzata  gondoskodik  a  saját  fenntartású   
közművelődési   intézmények működtetéséről, szolgáltatásaik folyamatos fej-

       lesztéséről.

 A rendelet célja

5.§  A rendelet célja, hogy
       a) a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és lehető-
           ségei ismeretében meghatározza  a Pölöskei Önkormányzat feladatait és 
           törekvéseit a közművelődési ellátás területén,
       b) elősegítse a közművelődési intézmények és tevékenységek feladat- és 
           feltételrendszerének továbbfejlesztését.

A rendelet hatálya

6.§ E rendelet hatálya kiterjed:
       a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekre
       b) a közművelődési tevékenységek résztvevőire.



             
         

A közművelődési célok és feladatok

7.§ Pölöske község Önkormányzata a közművelődési célok megvalósítását támogat-
      ja illetve biztosítja:
      a) az egyetemes és a  nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, közvetítése,
      b)  a  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékek  feltárása, 
megismertetése,gondozása
      c) a kisebbségi kultúrák értékeinek megismertetése, közvetítése,
      d) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
      e) a művelődő közösségek (ismeretszerző és társas közösségek, valamint 
          amatőr  alkotó  közösségek) tevékenységének támogatása,
      f) iskolarendszeren kívüli képzések,tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
         javító tanulási lehetőségek,
      g) az ünnepek kultúrájának gondozása,
      h) szabadidő kulturális célú eltöltése,/szabadidős rendezvények szervezése/
      i)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvénye-
          sítésének segítése.
      f) könyvtári ellátás rendszerének működtetése

8.§  A 7.§-ban megfogalmazott közművelődési célok megvalósulása érdekében
         különösen a következő konkrét közművelődési  tevékenységek, feladatok 
         ellátását biztosítja, illetve  támogatja.
     a) klubok, szakkörök, társas körök működése,(ifjúsági klub, Kertbarát kör     
         Nyugdíjas klub).
     b) amatőr művészeti közösségek és alkotók tevékenysége (Szövő szakkör, Kéz-
          műves műhely, )
     c) művészeti és is ismeretterjesztő kiállítások, alkalmak,(Néprajzi kiállítás, állandó
         Hagyományőrző kiállítás)
     d) komoly és könnyűzenei koncertek,
     e) gyermek és felnőtt műsoros rendezvények,
     f)  egyéb ifjúsági és gyermekprogramok (Gyereknap, Ifjúsági klubtalálkozó,
          Sportnap)
     g) az iskolai oktatást segítő alkalmak, felnőttképzések, tanfolyamok, népfőiskolák
     h) ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok,
     i)  a mindennapok ügyeiben és a közéletben való eligazodást segítő információs
         szolgáltatások, tanácsadások,(Kábel TV helyi hírei.) 
     j)  szórakoztató alkalmak, népünnepélyek,(Falunapok, Gyereknap stb.)
     
9.§  Pölöske Község Önkormányzata kiemelt közművelődési rendezvényként tartja
         nyilván a következő rendezvényeket:
         -Falunap
         -Gyereknap
         -Sportnap
         - Öregek napja

A közművelődési intézményrendszer

10§  A közművelődési feladatellátást és szolgáltatást biztosító intézmények:
         -Művelődési Ház ( Pölöske, Petőfi Sándor ut 115)
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         -Közművelődési Könyvtár (Pölöske, Petőfi Sándor ut 115.)
  
   
11§  A   települési  önkormányzat  kötelező  feladata  a  helyi  közművelődési 
tevékenység 
             támogatása.                               
    (1) Az 1997. évi CXL. törvényben, valamint e rendeletben meghatározott
         szolgáltatási feladataikhoz alkalmas  és méltó intézményi megjelenéssel
         infrastruktúrával, tárgyi feltételekkel kell rendelkezniük, amely tükrözi azt
         a közösségi , szellemi értéket, amit az intézmény képvisel.
/4/  A  megfelelő  színvonalú  munkavégzés  érdekében  az  intézményfenntartó    

önkormányzat  biztosítja  a  folyamatos  továbbképzés,  ismeretnyújtás  
/tapasztalatcserén, tanácskozásokon való részvétel / feltételeit. 

        (3) Pölöske Község Önkormányzata főállású közművelődési szakembert 
             alkalmaz.

12.§  A közművelődési intézmények szolgáltatásai:
    (1) A  közművelődési intézmény az alapító okiratában rögzített feladatok 
         teljesítésével járul hozzá a közösségi és kulturális célok megvalósításához.   
    (2) Az intézmény közművelődési, szakmai feladataikat önállóan és partnereikkel,
         együttműködve végzik.
    (3) A könyvtárba történő beiratkozás díjmentes.

A közművelődés finanszírozása

13.§  A közművelődési feladatellátás és az intézményi működés finanszírozása:
    (1) Pölöske Község Önkormányzata a közművelődési  feladatellátás pénzügyi  

finanszírozását  a  polgármesteri  hivatal  költségvetésében  biztosítja.  A 
pénzügyi finanszírozás  önkormányzati  támogatásból,  és  normatív  állami 
hozzájárulásból, valamint központosított előirányzatokból származó összeg és az 
elkülönített állami  pénzalapokból,  más  szervezetektől  pályázati  úton  elnyerhető  

támogatásból áll. 
 (2) Pölöske Község Önkormányzata éves  költségvetési rendeletében biztosítja
        az intézményfenntartás költségeit.
   (3) Az alaptevékenységen túli többlet szakmai feladatok megvalósítását szolgáló 
        intézményi pályázati tevékenységet ösztönzi, támogatja az intézményekben
        a pályázati érdekeltségi rendszer kialakítását.
   (4) Annak érdekében, hogy a bevételek növelésének kényszere ne  deformálja az
        intézmények közművelődési tevékenységét, ugyancsak az alaptevékenységen
        túli többlet szakmai feladatok megvalósítását szolgálják az intézmény 
        többletbevételei.
        Az intézmény minden olyan bevétel-orientált tevékenységet folytathatnak, 
        amelyek nem gátolják az alapfeladatok ellátását.

Az együttműködés fórumai

14.§ Pölöske Község Önkormányzata a közművelődési feladatok megvalósulásának 
        érdekében kapcsolatot tart a helyi iskolával, óvodával, civil szervezetekkel, 
        gazdálkodó egységekkel.
       Biztosítja az együttműködést más településekkel illetve  a Megyei Művelődési és 
       Ifjúsági Központtal
       -az önkormányzati fenntartású  közművelődési intézmény létesítése, 
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       átszervezése  ,megszüntetése, tevékenységének  60  napon  túli 
szüneteltetése 
       esetén, a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal be kell szerezni a
       minisztérium véleményét és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. 

15.§ Pölöske Község Önkormányzata részt vesz a Zalai Népfőiskolai Egyesület 
        és a  Zalai Falvakért egyesület munkájában.

Az igazgatás formái

16.§ Pölöske Község Önkormányzata  megbízásából  a közművelődés-igazgatási 
        kérdésekkel, és a pénzügyigazgatási kérdésekkel a Pölöskei Polgármesteri
        Hivatal foglalkozik.

       Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
       A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

        Csondor  Józsefné                                     Balázs Árpád
                 Jegyző                                               polgármester

A rendelet kihirdetve1999.   év    június  hó   1.   napján.
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