KÁPTALANTÓTI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİTESTÜLETE
8/2005 sz.
RENDELETE
A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL ÉS SPORTRÓL
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Káptalantóti község Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított 1990. évi LXV.
Tv. 16. §. /1/ bekezdésében és a Kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. Tv. 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közmővelıdésrıl az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.

I. Alapelvek
1. §.
Káptalantóti község Önkormányzatának Képviselı-testülete biztosítja mindenkinek azt a
jogát, hogy
/1/ megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét a történelem alakulásában, a
nemzeti, nemzetiségi és etnikai önismeret formálásában, valamint ezek védelmével
kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közmővelıdés, az
ismeretterjesztés, a sajtó- és a tömegtájékoztatás útján,
/2/ igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, a közmővelıdési intézmény szolgáltatásit,
/3/ mőveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közmővelıdési jogai
érvényesítése céljából létrehozandó közösségei mőködéséhez támogatást igényeljen,
/4/ mővelıdési céljai megvalósításához közmővelıdési színteret, szervezı, szervezeti és
tartalmi segítséget kapjon.
/5/ sportolhasson, igénybe vegye a közmővelıdési ház szolgáltatásait.

2. §.
Az Önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, politikai
irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés; a törvényben és a rendeletben rögzített jogok megilletnek minden
személyt, nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési
különbségtétel nélkül.

II. A rendelet hatálya
3. §.
E rendelet hatálya kiterjed:
- a helyi közmővelıdési és sporttevékenység megvalósulásában résztvevı természetes és jogi
személyekre,
- az Önkormányzat közmővelıdési intézményeire, közösségi színtereire és azok fenntartóira,
és azok alkalmazottaira,
- a rendelet által szabályozott közmővelıdési megállapodás, vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre,
- a képviselı-testületre és szerveire, a hivatalra.
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III. A rendelet célja
4. §.
/l/ A rendelet célja az Önkormányzat közmővelıdési és sport feladatainak, a feladatellátás
elısegítése érdekében a feltételrendszer módjainak és a feladatfinanszírozás rendszerének
meghatározása.
/2/ A nyilvános könyvtári ellátás mőködésének és fejlesztésének meghatározása.
/3/ A kulturális örökség megırzése érdekében a feladatok meghatározása és a közremőködı
intézmények és egyéb szervezetek /pl. egyesületek/ tevékenységének szabályozása.
/4/ Az Önkormányzatnak mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket
tartalmazó feladat meghatározása.
/5/ A közmővelıdési közösségi színterek és a településen mőködı civil és sportszervezetek
együttmőködésének összehangolása, a szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával.

IV. Közmővelıdési feladatok
5. §.
/1/ A közmővelıdéshez és sportoláshoz való jog gyakorlása közérdek, a közmővelıdési
tevékenység támogatása közcél.
/2/ A települési önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési és sporttevékenység
támogatása.
Ennek formái különösen:
• a./ az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, a felnıtt oktatási lehetıségek megteremtése,
•

b./ a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek és hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,

•

c./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés és a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,

•

d./ az ismeretterjesztı, az amatır alkotó, mővelıdési és sportközösségek
tevékenységének támogatása,

•

e./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,

•

f./ a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
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•

g./ a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, a rendelet céljainak
figyelembe vételével,

•

h./ egyéb sportot és mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása, az önkormányzat
anyagi teherviselésének függvényében.

V. A közmővelıdési feladatellátás szervezeti keretei
6. §.
/1/ A Települési Önkormányzat a közmővelıdési és sportfeladatai körében tevékenységét az
alábbi szervezetek útján látja el:
•

a./saját mőködtetéső /szakfeladat/:
Községi Könyvtár
Káptalantóti Mővelıdési ház
Vöröskereszt Egyesület
Nyugdíjas klub

•

b./ megállapodás keretében:
Káptalantóti Sportegyesület

/2/ A közmővelıdési és sport színtereken az Önkormányzat anyagi lehetıségei függvényében
biztosítja a kulturális és sportcélú szabadidı eltöltéséhez szükséges feltételeket.
/3/ A Települési Önkormányzat a saját szervezeteiben a közmővelıdési és sport színterek
mőködtetéséhez szükséges személyi és anyagi feltételeket a jogszabályokban meghatározott
minimum szinten garantálja. A saját szervezeteiben foglalkoztatott létszámot az éves
költségvetésében állapítja meg.
/4/ A Települési Önkormányzat a közösségi színterek fenntartójaként biztosítja, hogy a
településen a lakosság önszervezıdı közösségei megfelelı rendszerességgel és idıtartamban
vehessék igénybe a közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel
idejére a minimális mőködési feltételeket.
/5/ A közmővelıdési feladatok ellátásához az éves programot és munkatervet az
Önkormányzat készíti. A programot és munkatervet minden év december 31-ig elkészíti, és
azt a képviselıtestület hagyja jóvá, legkésıbb az éves költségvetés elfogadásával egyidejőleg.

VI. A közmővelıdési színterek feladat ellátási formái
7. §. Iskolarendszeren kívüli képzések
•

a./ a helyi lakosság megélhetéséhez szükséges képzési lehetıségek biztosítása,
tanfolyamok szervezése,

•

b./ bemutatók szervezése,
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•

c./ e-Magyarország internetes pont mőködtetése, számítástechnikai képzés
lehetıségének kialakítása,

•

d./ természetbarát és környezetvédı közösség segítése.

•

e./ rendszeres sporttevékenység folytatása, edzési lehetıségek biztosítása.

8. §. A helyi kultúra gondozása
•

a./ a település, a mikro régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és
hagyományainak feltárása, megteremtése,

•

b./ a helyi értékeket védı, gazdagító összefogások ösztönzése,

•

c./ mősorok, bemutatók, vetélkedık szervezése

•

d./ a kulturális élet eseményeirıl dokumentumok győjtése,

•

e./ a borral, borászattal kapcsolatos események, rendezvények gondozása,

9. §. Az egyetemes, nemzeti kultúra gondozása
•

a./ a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez mővelıdési alkalmak teremtése,

•

b./ az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra megismerésének biztosítása,

•

c./ a színházi elıadások, mővészeti kiállítások szervezése,

•

d./ a népdalközösség mőködtetése, találkozók rendezése, nemzeti és helyi ünnepek,
a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertebbé tétele,

•

e./ a helyi kulturális turizmus ösztönzése, regionális, nemzetközi rendezvények
szervezése a helyi társadalom értékeinek bemutatásához.

10. §. Amatır alkotó, mővelıdı közösségek támogatása
A Települési Önkormányzat feladata:
•

a./ amatır mővészek, alkotó körök és táborok támogatása,

•

b./ kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tétele, támogatása,

•

c./ a népmővészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához segítségnyújtás,
kiállítások rendezése.
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11. §. Helyi közösségi élet
A helyi közösségi élet különbözı formái:
•

a./ a település civil közösségeinek igény szerinti segítése, a települést védı-szépítı,
érdekvédı törekvések támogatása, közös akciók szervezése,

•

b./ az ifjúság érdekérvényesítési, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása,
segítése,

•

c./ helyi együttmőködésekhez a közmővelıdési intézmény igénybevételéhez lehetıség
biztosítása,

•

d./ pályázati lehetıségekrıl információk kínálata a közösségeknek,

•

e./ kulturális nyilvánosság, tájékoztatás, eseménytáblák kihelyezése,

•

f./ a népzenei képzés továbbfejlesztése.

12. §. Kultúrák közötti kapcsolatok
•

a./ kapcsolat építése a közmővelıdés megyei, országos szervezeteivel,

13. §. A szabadidı kultúrált eltöltésének feltételei
•

a./ a közmővelıdési intézményben, a közösségi színtereken a polgárok közösségi
mővelıdéséhez, rekreációjához a célnak megfelelı esztétikus, célszerő környezet és
infrastruktúra biztosítása,

•

b./ az adott tevékenységekhez szakember biztosítása.

14. §. Egyéb mővelıdési lehetıségek
•

a./ a közmővelıdési intézményekben sajtótermékek, könyv, zenei- és videódokumentumok, színház és hangversenyjegyek árusításának segítése,

•

b./ információk győjtése és közismertté tétele a település oktatási, egyházi
intézményei, civil szervezetei által kínált mővelıdési lehetıségekrıl,

•

c./ a település amatır mővészeti csoportjainak menedzselése,
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•

d./ közérdekő, közhasznú kiállítások rendezése,

•

e./ helyi újság megalapítása, a helyi kábel tv. stúdió kialakítása, megyei újság
szerkesztıivel kapcsolatok kiépítése,

•

f./ hazai, külföldi /testvértelepülés/ turistautak lehetıségeinek szervezése, kínálata,

•

g./ a jeles napokon ajándékvásárok, börzék szervezése.

VII. A közmővelıdés helyi képviselete
15. §.
/1/ A káptalantóti székhelyő társadalmi szervezetek az 1997. évi CXL. Tv. 82-83. §. a./ pontja
alapján a közmővelıdés helyi, lakossági képviselete érdekében Közmővelıdési Tanácsot
alakíthatnak.
/2/ A tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkezı és nem rendelkezı kulturális
közösség, valamint a helyi közmővelıdést támogató gazdasági vállalkozás képviselıje.
/3/ A Közmővelıdési Tanács létrehozása esetén jogkörének, mőködésének részletes
szabályait a Szervezeti Mőködési Szabályzatban kell meghatározni.

VIII. A közmővelıdés és sport finanszírozása
16. §.
/1/ A közmővelıdési és sport színterek a mőködésükhöz szükséges költségeket saját, továbbá
pályázatok útján elnyert bevételekbıl és önkormányzati támogatásból finanszírozzák.
/2/ Az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét teljes,
részleges, önköltséges bontásban a Települési Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.
/3/ A támogatás összegének meghatározása a képviselıtestület hatáskörébe tartozik. A
támogatás meghatározott összegét a folyó évi költségvetési rendelet tartalmazza.
/4/ Káptalantóti Község Önkormányzata teljes mértékben finanszírozza a nemzeti és állami
ünnepekhez kapcsolódó közmővelıdési és kulturális rendezvények kiadását, továbbá a
képviselıtestület által adományozott kitüntetések, rendezvények kiadásait.
/5/ Káptalantóti Község Önkormányzata részben támogatja a történelmi és a helyi
eseményekhez kapcsolódó nemzetközi, országos, regionális és helyi idegenforgalmi,
turisztikai jelentıségő, a település idegenforgalmi szerepvállalását növelı rendezvényeket,
amennyiben megfelelnek a rendeletben megfogalmazott céloknak.
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IX. Záró rendelkezések
17. §.
/1/ Ezen rendelet 1. sz. mellékletét a mővelıdési és sportház bérletére vonatkozó díjszabás
képezi.
/2/ Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Káptalantóti Községi Önkormányzat
Képviselı-testülete 9/1998. /XII. 29./ sz. rendelete „A helyi közmővelıdésrıl” hatályát
veszíti.
/3/ Ezen rendelet 2005. június 1. napjával lép hatályba.
/2/ Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik az SZMSZ-ben szabályozott módon.

Káptalantóti, 2005. május 18.

Mészáros Zoltán
polgármester

Dr. Máté András
körjegyzı

Kihirdetve:
Dr. Máté András
körjegyzı

