EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2007. (XI.29.) rendelete
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban önkormányzat) a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.§. és az Ötv. 16.§./1/ bekezdése alapján
a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a
település lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak a figyelembevételével, a helyi
közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról, az alábbi rendeletet alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
A rendelet célja, hogy Egyek Nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.
2.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a
közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, és alkalmazottaira.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására közművelődési intézményt
tart fenn. (Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház.)
II. fejezet
A helyi közművelődési feladatok meghatározása
3.§.
Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, mentális
kultúrák, önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő,
felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humán erőforrás fejlesztése.

4.§.
(1) Egyek környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
(2) A helyismereti, az egyeki környezet-, természetvédő mozgalmak támogatása, a
lokálpatriotizmus erősítése.
(3) A település helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi
művészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények évenkénti megszervezése.
(4) Helytörténeti gyűjtemény létrehozása.
5.§.
(1) Az egyetemes, nemzeti és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
(2) Egyeken élő etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása.
(3) A településen élő lakosság számára színházi előadások, hangversenyek,
képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, könyv- és folyóirat olvasási
lehetőségek folyamatos biztosítása.
(4) A nemzeti, kisebbségi, világi- és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, a
rendezvények támogatása, élményszerűségük növelése a közművelődés eszközeivel.
6.§.
(1)
(2)

Az ismeretterjesztő és ismeretszerző rendszeres művelődési közösségek
tevékenységeinek támogatása.
Amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok működésének segítése.
7.§.

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése a közművelődés eszközrendszerével.
(2) A civil szervezetek közismeretségének elősegítése.
(3) A közművelődési tevékenységet is végző lakossági önszerveződő közösségek
támogatása.
8.§.
(1) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
(2) A szomszéd és más népek, testvértelepülések kultúráinak megismertetése községünk
lakosaival, bemutatkozásunk a testvérközségben (Kispereg, Radzyn Podlasky).
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(3) Az idegenforgalom, turizmus keretében a településre látogatók számára Egyek
kulturális hagyományainak és értékeinek bemutatása.
9.§.
(1) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási igényekhez feltételek
biztosítása.
(2) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósulásának
elősegítéséhez a helyi médiák támogatása.
(3) A lakosság részére fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség kínálata,
számítógép, Internet hozzáférési lehetőség biztosítása.
(4) Sajtótermékek, zenei dokumentumok megtekintésének elősegítése.
III. fejezet
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
10.§.
Az e rendeletben megfogalmazott feladatokat Egyek Nagyközség Önkormányzati
Képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző, a Polgármesteri Hivatal segítségével
látják el, elsősorban az Önkormányzat által alapított és fenntartott közművelődési
intézmények működtetése útján, de a teendőkből részt kell, hogy vállaljanak az
önkormányzati fenntartású iskola, óvoda, valamint az egészségügyi és szociális
intézmények. Az önkormányzat számít az egyházak közművelődést segítő
együttműködésére.
11.§.
Az Önkormányzat kész egyes közművelődési feladatai megvalósítására közhasznú és
egyéb szervezetekkel is megállapodást kötni.
IV. fejezet
Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái
12.§.
(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás valamint a különböző pályázati úton elnyerhető
támogatás.
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(2) Az Önkormányzat a pályázat elnyerésekor szükséges önerőt a mindenkori éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
13.§.
(1)
(2)

Az Önkormányzat határidőre maradéktalanul teljesíti közművelődési
megállapodásainak pénzügyi rendelkezéseit.
Az e rendelet 3-9.§.-okban felsorolt közművelődési feladatok ellátásából részt
vállalókat az Önkormányzat - alkalmanként, pályáztatással - pénzügyi
támogatásban részesíti.

V. fejezet
A helyi közművelődés szakember igénye
14.§.
Az Önkormányzat biztosítja a Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház
működtetéséhez szükséges - jogszabályokban meghatározott követelményeknek
megfelelő - kellő számú szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.
VI. fejezet
Az együttműködő partnerek
15.§.
Az Önkormányzat e rendelet 3-9.§-ban meghatározott közművelődési feladatainak
elvégzése érdekében együttműködik a településen művészeti, közművelődési
tevékenységet is folytató közhasznú, nonprofit és profitorientált szervezetekkel, a
kulturális ágazat megyei, regionális és országos irányítóival, a kulturális élet szakmai
tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, a nem önkormányzati fenntartású oktatási
szervezetekkel, a településen működő egyházakkal, a Hajdú-Bihar Megyei
Önkormányzattal, testvértelepülésekkel.
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VII. fejezet
Hatályba lépés
16.§.
(1) E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 17/1999.(XII.15.) sz. rendelet hatályát
veszti.
Egyek, 2007. november 29.

..............................................
Szincsák Ferenc
Polgármester

..............................................
Bódi Istvánné
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2007. ____________ hó _____. nap.

…………………………….
Bódi Istvánné
Jegyző
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