Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2006. (XII.12.) KT. számú rendelete
a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokről
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 alkotja:
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 közműveló’désifeladatai 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,
bc) helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté
tétele, értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
bd) turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése,
így:
c~a) 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.
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]) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
4. ~ (1) Az önkormányzat a közművelődési intézmény intézményi, szervezeti keretein belül
biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást.
(2) A települési könyvtár
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
5. ~ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) az általa fermtartott intézménnyel,
b) az alapfokú művészeti iskolával,
c) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
d) egyházakkal
e) hasonló feladatokat ellátó Országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem
látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat közművelődési megállapodást
köthet.
A közművelődésJinanszírozása
6. ~ Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, valamint a különböző
pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
Egyéb rendelkezések
9. ~ A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről e rendelet melléklete rendelkezik.

10. ~ (1) E rendelet 2007. január l-jén lép hatályba.
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1. számú melléklet a 16/2006. X129.)KT.sz. rendelethez
Dijmentes és d(jköteles 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 finanszíroz.
(2) Díjköteles 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 díjköteles,
mely az intézménynek Saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár.
—

