Bakonyszücs Község Önkormányzatának
4/2000.(IV.20.) B.szücs Ö. számú
rendelete1
a helyi közművelődésről

Bakonyszücs Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1.§. A rendelet hatálya Bakonyszücs község közigazgatási területére terjed ki.

II.
A rendelet célja
2.§.(1) Az önkormányzat területén élõ állampolgárok közmûvelõdésének elõsegítése,
közösségi színterek biztosítása, a helyi mûvelõdéshez, a szórakozáshoz méltó,
esztétikus környezet kialakítása. A szabadidõ kultúrális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása.
(2) Helyi alapítványok, amatõr, alkotó, mûvelõdõ közösségek magalakulásának
támogatása, tevékenységének segítése.
(3) Helyi tájékoztatás fejlesztése. A lokálpatriotizmus erõsítése.

III.
A közmûvelõdési feladatellátás szervezeti keretei
3.§.(1) Az önkormányzat közmûvelõdési színterei:
a.) Mûvelõdési ház Bakonyszücs, Kossuth u. 2.
b.) Községi Könyvtár Bakonyszücs, Kossuth u. 2.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közmûvelõdési színterek pénzügyi, gazdasági
feladatait a Bakonyszücsi Önkormányzat látja el.
(3) Az Önkormányzat éves költségvetése tartalmazza az egyes feladatok ellátásához
nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét.
.\˙
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A módosító, 14/2004. (IV.29.) B.szücs Ö. számú rendelettel egységes szerkezetben, a módosító rendelet által beiktatott
szövegrészek dőlt betűvel jelölve!
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(4) A Közmûvelõdési színterekben a szabadidõ kultúrális és sportcélú eltöltéséhez
feltételeket kell biztosítani.
A kultúrház, illetve helyiségei csak alkalomszerûen állagának további sérelmét
elkerülve adhatók bérbe.
(5) Az Önkormányzat a mûvelõdési ház épületének jelenlegi állapotára tekintettel
a minimális feltételeket biztosítja ahhoz, hogy a településen a lakosság önszervezõdõ közösségei szükség szerint igénybe vegyék a közösségi színtér helyiségeit
és szolgáltatásait, ez idõre biztosítja a minimális mûködési feltételeket.
(6) A közmûvelõdés helyi feladatainak formáit az egyes számú melléklet tartalmazza.

IV.
Záró rendelkezések
4.§.(1) Ez a rendelet 2000. április 20. napján lép hatályba.
(2) Kihírdetésérõl a körjegyzõ gondoskodik.
Bakonyszücs, 2000. április 19.

Mádl István
polgármester

Dr. Nagy Artúr
körjegyzõ
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1. számú melléklet

A közmûvelõdés helyi feladatainak formái

1./ Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzõ, szakképzõ, tanfolyamok, életminõséget és
életesélyt javító tanulási, felnõttoktatási lehetõségek megteremtése:
- A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében önismeretet fejlesztõ
alkalmak, tanfolyamok szervezése, helyiség biztosítása más szervezet programjainak.
- Speciális helyzetû népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretnyújtás, tájékoztatás
szervezése.
2./ A település környezeti, szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi mûvelõdési szokások gondozása, gazdagítása:
- A település kultúrális közösségi értékeinek, adottságainak közismertté tétele, a helyi
lokálpatriotizmus erõsítése, vetélkedõk, településszépítõ programok meghírdetése.
- Helytörténeti, településismertetõ kiállítások, helyi ünnepek, mûsorok, bemutatók,
találkozók szervezése ( falunap, stb. ).
3./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elõsegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:
- Az élet minõségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez rendezvényekkel való
hozzájárulás.
- Nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, megemlékezések tartása.
- A különbözõ korosztályok eltérõ szórakozási és közösségi igényéhez kultúrált lehetõségek, speciális kisközösségek szervezése.
4./ Az ismeretszerzõ, az amatõr alkotó, mûvelõdõ közösségek tevékenységének támogatása:
- a kiemelkedõ tehetségû helyi alkotók közismertté tételének segítése,
- önképzõ tevékenységet segítõ pályázatokon való részvétel segítése, alapítványok
létrehozásának támogatása.
5./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése:
- A civil szervezetek igény szerinti segítése, mûvelõdési szándékaik támogatása, részükre
közösségi színtér biztosítása,
- különbözõ rétegek és korosztályok ismerkedési, együttmûködési alkalmainak támogatása,
- az ifjúság mûvelõdési kezdeményezésének segítése,
- civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését segítõ képzésekrõl, pályázati lehetõségekrõl információk beszerzése és továbbítása.
./.
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6./ Különbözõ kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
- tájékoztatási, együttmûködési, mûvelõdési alkalmak kialakítása a környezõ
közösségekkel, azok képviselõivel,
- a helyi közmûvelõdés pártolóinak felkutatása, ezek tájékoztatása, velük való kapcsoltartás,
- együttmûködés a közmûvelõdés megyei, országos szervezeteivel,
- együttmûködés a határon túli magyarság mûvelõdési közösségeivel, testvérkapcsolatok
kialakításának kezdeményezése.
7./ A szabadidõ kultúrális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:
- szakemberek biztosítása a polgárok tájékoztatásához, közösségi mûvelõdéséhez,
- közösségi színtér biztosítása a szabadidõ kultúrális és sportcélú eltöltéséhez.
8./ Egyéb mûvelõdést segítõ lehetõségek biztosítása:
- tájékoztatás a község és a környezõ települések nevezetességeirõl,
- kapcsolattartás a szomszédos kultúrális intézményekkel,
- alkalmanként vásárok, árusítások céljára bérbeadás útján helyiség biztosítása.

