Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

16/2006. (XII.12.) KT. számú rendelete
a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról
Ecsegfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. ~-a
alapj án a közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok
ellátásának módjára az alábbi rendeletet alkotj a:
Általános rendelkezések

1. ~ A rendelet célja, hogy .Ecsegfalva község polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
űnanszírozásának 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 Altalános Művelődési
Központot (AMK) intézményt működtet.
Az önkormányzat közművelődésifeladatai és ellátásiformája
3. ~ Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:
a) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a közösségi
színteret nyújtó művelődési ház
b) a könyvtár működtetését,
(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek,
amelyeket intézményein keresztül támogat:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, így
aa) mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam, bemutató,
akció szervezése,
ab) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül a nyelvi, számítástechnikai
képességfej lesztő tanfolyamok szervezése,
b,) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése
érdekében:
ba) településismertető kiállítások szervezése,
bb) műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
be) helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté
tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
bel) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása
c,) az ismeretszerző. az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése,
így:
ca,) Az Asszonykórus dalkör, a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek
bemutatásához, bemutatkozásához közösségi színtér biztosítása, programok propagálása,
szervezése,
eb) Önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
d) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
da) iskolai és közművelődési könyvtár igénybevételének biztosítása,
db) sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése,
de) lakossági fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata, számítógép,
Internet, telefax-használati lehetőségének biztosítása a TELEHAZ-on keresztül.

e;
a
h~1yi
civU
szcrvczctc4:
k~tpcsolatrend~z~rének. közö~&
~!etének,
~rdcknye~ít~én~k ~g~se, rn~k~L é~ű~hő2 bclyi&égck hi~zto~tása,
J) a killönhöző kLütúrák kőzötti lu~pcsc1atok kiép ~i~k á~ :ntrt~á~ak ~ít~
4- ~ (1) A2 őt~korm~nyz~t ~ kb~zrn~Wc1őciéSi iiitézmény inté~rnér’yi’ ~:‘~rv~zeli k~rc~in bctü]
b~ztc~itja a nyilvá~os köny~.~ri
(2) A t~i~p~I~i könyv~
a~) ~yűj1~m~ny~t ~s ~zc1~Jtatá&iit a b~1yi i~ny~knek megfe~t~e~i k~tja~
b) közh2sz~ú
rm~ió~ s gált~t~sL nyújt,
c) hely .ier~ti ~nformdc~kal é~ dok~rn~cntumokat gyCtjt
* Cl) Az ői~] rm~ny~’~’~t k~z ~vclődési feladat~iinak cl lá~sába~ egyiltt k~v~r~ rnűk&lni:
a) ~ ~ItaIa fenntartott int~zm~nnycl~
b) az alapfokú niűvész~ti ~kolá~v~i,
‚) kulUiráUs tcvckcnys’~gct i~ v~g2~ t~’rsadaImi~. ~vi~ szc~veze~ekke1,
d)~gyhizakkal
~) ha~n16 &Iadatok~l &lóité ors~geS’ reg.ionáii~ t&ógi int .~ényekkal, ‚ivil
szer-v czcteklCcL
Az (~) bek zd~sbe~ mc~jc1ö]t int&inányckkcL sze ve2etekkel az üx~korrw~YZaC i.UWJ ~l nem
Iá1.oL~ IC~ZS6~I jellegű f~J~da(ok eUátá~ára ziz
kn~izat k nf~e1M&-i rnegá1lapodás~
.

.

.

-

kL~thct.

‘

Á kművdőd’ISjFfldI1SZf~kUJ

6. ~ Az ön1cor~iiMiyZat a kő~m’űvclőd~SSC1 lcapcsotalo3 köt’l’cz~) fci~4atait kö1tEégveté~éből
Í~nszio~za. R~nek forrr~ája a saj~it bevétel. ;~ k~zpon~i köl
vi~tt~shőI ~%rmaz6 norrr~ai±v
áIlam~ hu22áj&i1l~’S, a közpo~to5itoU clöir~.iiyzatokh~l szát’mazó összeg, vakuni~t a k~ilőnb&ö
pá1y~zati ~1ton elnye~hető t~mogatás
(2) Az örkorm~yzaL ~ páIy~zaL ~]i~ynrés~hCZ
s~cs őnránzt a mindenkori évc~
k~5ltetési re dete1.ébex~ h~t~roz~ meg.
.

9.. ~ A díjincnlcs ús díj Őt~1~zs szo1g~ttat~sok köréről ~ n~nde.let rnel1ékl~t~ rcn~klkezik,
10. ~ (1) E xeudclct 2’107, jaa~ár I. ~jén t~p hat~1yba.
.

Balint Jo cfric
polgármester

~

‘Magyar ~aszh
j~gyz(~

Uhird~t~i zrM6k~
Klhi.rdetve: 2006. d~cm her 12.

Ma~j~r i~zló
jegyz*~

(

(

1. számú melléklet a 1 6/2006. XL29.)KT.sz. rendelethez
Díjmentes és dijköteles tevékenységek
(1) Díjmentes tevékenységnek, szolgáltatásnak minősül:
a) A közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt minden
alaptevékenységi körbe tartozó feladat, mely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár.
b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként űnanszíroz.
(2) Díj köteles szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely nem Ecsegfalva települési
illetékességű szerv, szervezet rendez, illetve minden olyan kulturális tevékenység díj köteles,
mely az intézménynek Saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár.
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