Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2011.(II.16) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy az önkormányzat a helyi társadalom, a helyi
közművelődés adott állapota, igényei és lehetőségei ismeretében meghatározza a
település közművelődési feladatait, a feladatellátás módját, a finanszírozás
alapelveit.
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Móricgát községben a közművelődési
tevékenységben résztvevőkre és a közművelődési tevékenységet folytatókra
A közművelődés kiemelt céljai
3.§ Képviselő-testület a helyi közművelődés kiemelt céljait a következők szerint
határozza meg:
a.) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra
biztosítása,
b.) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezésének segítése,
c.) hagyományápolás, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
d.) lakosság művelődési igényeinek kielégítése,
e.) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek
közismertté tétele,
f.) új kulturális értékek létrehozásának támogatása
g.) kulturális kapcsolatrendszer szélesítése.
A település közművelődési feladatinak meghatározása
4.§ (1) A helyi lakosság igényeihez igazodó iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek biztosítása.
(2)
Móricgát
község
környezeti,
szellemi,
művészeti
értékeinek,
hagyományainak feltárása, a településen történtek dokumentálása.
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(3) A helyi, a nemzeti, az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez
művelődési alkalmak, az ünnep együttes örömeihez rendezvények szervezése.
(4) Amatőr művészek, művészeti csoportok, alkotó műhelyek és táborok
támogatása, a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, az önképző
tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése. A lakosság kulturális
értékeinek bemutatásához alkalmak biztosítása, közérdekű kiállítások szervezése.
(5) A település különböző érték-és érdekszerű civil közösségeinek igény szerinti
segítése, művelődési szándékaik támogatása. Az ifjúság érdekérvényesítési,
önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi
segítése.
(6) A közművelődésre szolgáló létesítmények közösségi művelődéshez, alkotó
tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához megfelelő infrastruktúra,
valamint az adott tevékenységet segítők biztosítása.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete
5.§ Az önkormányzat a közművelődési tevékenység ellátására közösségi színteret
működtet.
6. § (1) A közösségi színtér neve,székhelye:
Petőfi Sándor Művelődési Ház (Székhelye: Móricgát Zrínyi Miklós u. 47.)
7. § (1) A közösségi színtérként üzemeltetett létesítmény más célra történő
használatát a polgármester engedélyezheti. A más célra történő használat
időtartama a 2 hónapot nem haladhatja meg.
(2) Az igénybevételhez megállapodást kell kötni.
(3) A művelődési ház épületében lévő büfé üzemeltetésére a Képviselő-testület
megállapodást köt.
8. § A Művelődési Ház a feladatellátás során együttműködik az alábbi
szervezetekkel:
- Móricgátért Egyesület
- falugondnok.
9.§(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézmény által el nem látható feladatok elvégzésére közművelődési
megállapodást köthet jogi és természetes személyekkel.
(2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az
önkormányzati közművelődési szervezet nem tudja ellátni.
(3) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon
nyilvános pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos
megjelölésével.
10. § (1) Az önkormányzat által foglalkoztatott alkalmazott éves munkatervet készít,
melyet a következő évre vonatkozólag december 15-ig kell benyújtani a képviselőtestület elé.
(2) Az éves munkaterv tartalmazza az előző év értékelését valamint a következő év
munkaprogramját.
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Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási elvei
11.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében éves
költségvetési rendeletében saját pénzeszközeiből- az e feladat ellátására
nyújtott állami normatíván felül- biztosítja a szükséges forrást, amely kiegészül a
feladatellátásban résztvevők más forrásból származó bevételeivel.
(2) Az önkormányzat (ezen finanszírozási formában) önkormányzati
szakfeladat keretében biztosítja a Művelődési Ház következő kiadásait :
a) személyi jellegű költségek: bér, munkaadót terhelő járulékok,
b) feladatellátást biztosító épületek, berendezések működési, fejlesztési költségeit,
c) szakmai tevékenységek ellátásának pénzügyi fedezetét az éves munkaterv
alapján az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében
12.§ Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében a közművelődés
szerves részét képező civil szervezetek támogatására előirányzatot biztosíthat,
melyhez pályázat útján lehet hozzájutni.
Közművelődési feladatok tervezési rendszere
13.§ A Képviselő-testület választási ciklusra szóló közművelődési koncepciót
határoz meg, amely része lehet az egész település fejlesztését átfogó
ciklusprogramnak.

Záró rendelkezések
14.§ (1) Ezen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a
6/1999.(XI.1.) Kt. számú rendeletet.

Jászszentlászló, 2011. február 15.

Csontos Máté
polgármester

Kovács Tímea
körjegyző

Záradék: ezen önkormányzati rendelet 2011. február 16-án kihirdetve.
Kovács Tímea
körjegyző
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