Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2013. (V.10.) rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(egységes szerkezetbe foglalva a 11/2014. (12.29.) önk. rendelettel)
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kulturális javak védelméről
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról továbbá a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §- ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
A rendelet személyi hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődésben résztvevő lakosságra, a fenntartott
és működtetett közművelődési intézményegységekre, az egyéb közművelődési feladatokat is
ellátó önkormányzati intézményekre, a különböző művelődési- művészeti közösségekre,
közművelődési céllal is működő társadalmi szervezetekre, egyházakra és a közművelődési
tevékenységek megvalósulásában résztvevőkre.
A rendelet kiemelt céljai
2.§ A közművelődési rendelet megalkotásával az Önkormányzat célja:
a) A helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – 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 a finanszírozási alapelveket.
b) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
c) Decs község és a Sárköz természeti, környezeti, kulturális, művészeti, közösségi,
népművészeti értékeinek feltárása, gondozása, bemutatása és közismertté tétele, a
„kulturális turizmus” támogatása.
d) Decs község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése,
a helyi értékek védelmének erősítése, a helyi társadalom kiemelkedő népművészeti,
hagyományőrző közösségei (kiemelten a legfiatalabb korosztály jelentőségét),
személyiségei szerepének növelése, tevékenységének támogatása, fejlesztése.
e) Az egyetemes nemzeti és etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése.
f) A lakosság élet- és munkaképességének növelése, válságkezelési technikáinak
fejlesztése, az ünnepek örömeinek gazdagítása, a humán erőforrás fejlesztése.
g) A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a
közművelődési esélyegyenlőség biztosítása, az ifjúság kulturális életének fejlesztése,
érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú
népesség közművelődési lehetőségeinek támogatása.
h) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. A helyi kulturális
nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
Közművelődési feladatok
3.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatai:
a.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
b.) a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok
szervezése, biztosítása.
c.) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési
szándékainak támogatását

d.) különböző fórumok, estek, találkozók szervezése, szolidáris akciók fogadása,
különböző civil szervezetek közötti együttműködés kezdeményezése, közösségi tér
biztosítása
e.) a település környezeti, szellemi, művészeti, népművészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások
gondozása, gazdagítása,
f.) a lokálpatriotizmus elmélyítése, a szűkebb-tágabb régió értékeinek gyarapítása,
megismertetése,
g.) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
h.) az esztétikai élmények megéléséhez színházi előadások, hangversenyek, koncertek,
irodalmi estek, filmklubok, művészeti kiállítások kínálata
i.) az eltérő korosztályok számára szórakozva- művelődő és kulturált szórakozási
lehetőségek biztosítása, mikroközösségek szerveződésének segítése
j.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő, népművészeti, hagyományőrző
közösségek tevékenységének támogatása,
k.) bemutatók, kiállítások, nyári táborok szervezése, tehetséggondozás
l.) különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
m.) kapcsolatépítés a közművelődés, megyei, országos szervezeteivel, határon túli
magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel,
művelődési, művészeti egyesületeivel
n.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
o.) info- kommunikációs eszközök révén, személyes segítségnyújtás a szolgáltatást
igénybevevők részére,
p.) nyilvánosság megteremtése a Decsi Kapu, a Decsi TV és a nagyközség, ill. az
intézmény honlapja útján
q.) szórólapok, plakátok, meghívók készítése
r.) közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése, programok szervezése
s.) a kulturális turizmus segítése
t.) a lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjainak
segítése, közművelődési színtér biztosítása
(2) Az önkormányzat könyvtári ellátással kapcsolatos feladatai:
a.) nyilvános könyvtári feladatok ellátása
b.) a könyvtári dokumentumok, a gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása,
megőrzése, feldolgozása, gondozása, a felhasználók rendelkezésére bocsátása.
c.) a könyvtári dokumentumok közvetlen és közvetett szolgáltatása, könyvtárközi
kölcsönzés,
d.) részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
e.) rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár
dokumentumairól, azok elérhetőségéről, egyéb szolgáltatásairól,
f.) gyermekkönyvtári, iskolakönyvtári szolgáltatások támogatása
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
4. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott
Faluház, Tájház, és a Könyvtár működtetésén keresztül látja el.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a.) az általa fenntartott intézménnyel,
b.) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel, egyesületekkel,
alapítványokkal,
c.) egészségügyi és sport intézményekkel, szervezetekkel,
d.) a turizmus és idegenforgalom szervezeteivel,
e.) helyi népművészekkel, helyi gazdasági szervezetekkel, magánszemélyekkel

f.) egyházakkal,
g.) a roma nemzetiségi önkormányzattal,
h.) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
(3)1 A Humán Bizottság a (2) bekezdésben meghatározottakkal együttműködve minden
év november 30-ig munkatervet készít, amelyet jóváhagyásra a soron következő testületi
ülésre beterjeszt.
(4) Az (1)- (2) bekezdésekben meghatározottak által el nem látható feladatok ellátására
az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes személyekkel.
Ezen feladatok körét először minden év október 31-ig kell áttekinteni, a munkaterv
novemberi összeállítása előtt. Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor
látható el, ha azt az önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó egységei nem vállalják
vagy nem tudják ellátni. Ezért először az önkormányzati szervezeti feladatellátás
lehetőségeit kell megvizsgálni.
A közművelődési feladatellátás költségvetési támogatása
5. § Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait az éves
költségvetéséből finanszírozza.
A közművelődés helyi lakossági képviselete
6. § (1) A közművelődés helyi, lakossági képviseletét a megválasztott Közművelődési
Tanács látja el. Ez az önkormányzat közművelődési politikájának civil kontrollja.
(2) A Közművelődési Tanács tagjait a helyi kulturális célú társadalmi szervezetek, civil
közösségek delegálják.
(3) A Közművelődési Tanács hatáskörének gyakorlását a törvényben meghatározott
módon az önkormányzat biztosítja.
(4) Az önkormányzat a döntés előkészítési folyamatba bevonja a Közművelődési
Tanácsot.
Záró rendelkezések
7.§ (1) E rendelet 2013. május 15-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 7/2011 (IV.7.) rendelet hatályát veszti.
Decs, 2013. április 29.
Biczó
Ernő sk.
Polgármester

Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
2013. május 10.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet sk.
jegyző
Egységes szerkezetbe foglalva 2014. 12. 31.
Kondriczné dr. Varga Erzsébet
jegyző
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A 4. § (3) bekezdését a 11/2014. (XII.29.) önk. rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2015. január 1-jétől.

