Hollád Községi Önkormányzat
9/2004. /IV.16./
rendelete
a helyi közművelődésről
Hollád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közművelődési tevékenysége
fejlesztése a feltételeinek biztosítása érdekében helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Tv.16. §. /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a kulturális javak védelméről és
s muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. Tv.§.-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
(1) Hollád község önkormányzata kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog
gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak
tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely
a lakosság minőségét javítja.
(2) Ennek érdekében az önkormányzat feladatának tekinti a közművelődési
szakterületeken a megfelelő intézményi feltételek biztosítását.
2.§.
A közművelődési rendelet célja
A rendelet célja, hogy a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra
biztosítása. A helyi társadalom kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi
hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint határozza meg
az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és
feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. Szórakozási és közösségi igényekhez
lehetőség biztosítása. Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, a helyi
kulturális nyilvánosság tájékoztatás fejlesztése.
3.§.
Közművelődési rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Hollád községben a közművelődési intézményre, fenntartójára,
működtetőjére, alkalmazottaira és használói körére, a közművelődési tevékenység
résztvevőire.
4.§.
A helyi közművelődés intézménye
1. Község Művelődési Ház Hollád, Fő u. 16.
2. Községi Nyilvános Könyvtár

5.§.
Helyi közművelődési formák
A községi önkormányzat a közművelődési tevékenységek közül az alábbiakat biztosítja,
illetve támogatja.
a./ Hollád község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetés, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
Így különösen: a közösség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok
állapotának, adottságainak közismerté tétele, a helyi információk cseréje, helyi értékeket
védő, gazdagító összefogások ösztönzése, segítése, helyi ünnepi alkalmak biztosítása,
műsorok, találkozók, vetélkedők szervezése.
b./ Az egyetemes, a nemzeti, és nemzetiségi, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
biztosítása. Ezen belül különösen: a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez, művelődési
alkalmak, az ünnep együttes örömeihez, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékei
megismerésének biztosítása, gyereknap megrendezése, hagyományőrző közösség életre
hívása, működtetése, segítése, találkozók szervezése. Különböző korosztályok szórakozási és
közösségi igényeihez kulturált lehetőségek szervezése.
Nemzeti, kisebbségi és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos
ünnepek közismertté, a közművelődési lehetőségeivel élményeinek gazdagítása,
hatékonyságának támogatása.
c./ Ismeretterjesztő, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének segítése. Ezen
belül különösen: kézműves tevékenységek szervezése (kosárfonás).
A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához, énekkar szervezése,
működtetése. Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, támogassuk.
d./ A helyi társadalom kapcsolat rendszerének, közösségi életének segítése.
Ezen belül különösen: a közösség különböző életkorú, érték és érdek rendszerű civil
közösségének igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, községvédő,
szépítő, érdekvédő természet, környezet, értékvédő, közéleti egyesület összefogása,
helytörténeti egyesületi összefogás támogatása.
e./ Szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása.
f./ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
Így különösen: a különböző árusítások, termékbemutatók szervesésének biztosítása. A helyi
idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. Tájékoztatás biztosítása
a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről.
6.§.
A községi önkormányzat az 5.§-ban foglalt feladatok megvalósítását megfelelő személlyel
biztosítja.

7.§.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái
a./ Az intézmény saját működési bevételei
b./ Önkormányzat támogatása.
c./ Pályázatok útján elnyert pénzösszegek
8.§.
/1/ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
/2/ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet 6. §-ában foglalt
rendelkezés végrehajtását 2004. december 31.ig biztosítsa.
/3/ A rendelet kihirdetéséért a jegyző, végrehajtásáért a polgármester a felelős.
9.§.1
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.
Hollád, 2004. április 16.
Mózes Marianna sk.
polgármester

1

Györei Józsefné sk.
körjegyző
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