Varsány Község Önkormányzat Képviselı- Testületének
2/2000./III.27./ számú rendelete
A helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról

Varsány Község Önkormányzat Képviselı- Testülete a „Kulturális javak védelmérıl és
a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl”
szóló 1997. évi CXL. Törvény77.§-ának felhatalmazása alapján a közmővelıdés helyi
szabályozásáról a következı rendeletet alkotja:
I.
A rendelet kiemelt céljai
1.§
1./ A közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása a
helyi Mővelıdési házban és Könyvtárban.
2./ A település hagyományainak ápolása, hagyományırzı közösségek létrehozása,
mőködtetése, tevékenységének segítése, helyi értékek védelmének erısítése.
3./ Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, mővelıdési
kezdeményezéseinek segítése, az idıs korú népesség közmővelıdési lehetıségeinek,
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása.
4./ Az élet minıségének, az ünnep örömének gazdagítása, szórakozási és közösségi
igényekhez lehetıség biztosítása.
5./ A település, valamint térségünk természeti, környezeti, kulturális, közösségi
értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezése.
6./ Az etnikai kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a cigányság
hagyományinak gondozása, fejlesztése.
7./ A község lakosságának a könyv és a könyvtár iránti érdeklıdés felkeltése, a község
tanuló ifjúságának olvasóvá nevelése.
8./ A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

II.
A közmővelıdési feladatok meghatározása
2.§
A képviselı- testület kötelezı önkormányzati feladatai körében a közmővelıdési
tevékenység következı formáit támogatja:

1./ A helyi lakosság élet és munkaképességeinek növekedése érdekében a
munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez tanfolyamok, bemutatók
szervezése.
2./ Nemzeti ünnepeink kultúrájának gondozása, a hagyományos- nemzeti, helyi, egyházi
– ünnepek közismertté tétele, a közmővelıdés lehetıségeivel élményeinek gazdagítása
mősoros elıadások szervezése.
3./ Az önkormányzat támogatja az alkalmi, amatır mővelıdı közösségek
tevékenységét, úgymint: a népmővészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához,
ének (asszonykórus), zene, táncegyüttes (néptánc) szervezése, mőködtetése.
Feladatának tekinti a Falumúzeum állandó fejlesztését, karbantartását,
eszközállományának bıvítését.

4./ Az önkormányzat biztosítja közmővelıdési intézményben a szabadidı kulturális célú
eltöltéséhez a tárgyi és személyi feltételeket. Az intézmény nyilvántartását az
igényekhez igazodva kell kialakítani.

5./ Az önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az ismeretterjesztésre (elıadások,
játszóház, filmvetítés, kötelezı és ajánlott irodalom csoportos feldolgozása, stb.).

6./ Önkormányzatunk indokolt esetben engedélyezi az alapfeladat sérelem nélkül a
Mővelıdési Ház alkalmankénti más célra történı igénybevételét, különféle
árubemutatók, árusítás, családi ünnepek megtartása céljából.

III.
A feladatellátás szervezeti keretei a finanszírozás és együttmőködı partnerek
3.§

1./ Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátásához részben önálló
költségvetési intézményt alapított, a községi Mővelıdési Ház és Könyvtár fenntartásáról
gondoskodik.
2./ A képviselı testület az intézmény dolgozói és személyi kiadásait az éves
költségvetésrıl szóló rendeletében határozza meg.
3./ A kiadások fedezetét a normatív állami támogatás, az intézmény saját bevételei
alkotják.
4./ Az önkormányzat
biztosításáról.

gondoskodik

alkalomszerő

rendezvények

kiadásainak

5./ Az alkalmi rendezvények esetén megbízásos jogviszonyban szakembert alkalmaz,
részletes feladatait a megbízási szerzıdésben kell rögzíteni. Az intézményi szakemberek
továbbképzését a rendeletekben elıírtaknak megfelelıen az önkormányzat biztosítja.
6./ Az önkormányzati közmővelıdési intézményekben teljes munkaidıben, szakmai
munkakörben foglalkoztatott munkavállalót megilleti az a jog, hogy – jogszabályban
meghatározottak szerint – évenként az év elsı munkanapján érvényes legkisebb
munkabér ( minimálbér) 50% -a közterhekkel csökkentett összegének megfelelı
hozzájárulást vegyen igényben dokumentum (nyomtatott, hangzó, elektronikus )
vásárlásra.
4.§
1./ A közmővelıdési feladatok megvalósulása, hatékonyságának növelése érdekében
együttmőködı partnereink a közoktatási intézmények, egyesületek, egyház, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat.

IV.
A mővelıdési Ház alkalmankénti bérbeadása és bérleti díj mértéke

5.§
1./ A Mővelıdési Ház alkalmanként – ez a rendelet 2.§. 6./ pontja szerint – bérbe
adható.
6.§
1./ A képviselı testület bérleti díj mértékét a következık szerint állapítja meg:
a./ alkalmi árusítás , árubemutató, ismeretterjesztı elıadás esetén:
1250 Ft/ óra, mely az ÁFÁ-t is tartalmazza
b./ bál, disco rendezése esetén: 10 000 Ft/ alkalom

2./ Az önkormányzat és intézményei saját alkalmazottai részére a bérleti díj összegébıl
20% -os kedvezményt biztosít.
3./ Nem profit orientált szervezetek községpolitikai szempontból jelentıs rendezvényei
esetén a polgármester a díjat csökkentheti, vagy elengedheti.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kiss Zoltán
Polgármester
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