Zákányszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2002.(II.1.) Ör. rendelete
a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról
2005. február 25.-i módosítást követően
egységes szerkezetben

Zákányszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Tv.) 77.§-a alapján a közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak
formáira és azok ellátásának módjára a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az alábbi rendeletet
alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. §
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy Zákányszék község polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.

2. §
A község lakosságának joga
Zákányszék Község Önkormányzata elismeri, hogy a művelődés minden gyermek és felnőtt
alkotmányos joga. A község minden lakosának joga van kulturális örökségünk
megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének művelődés általi fejlesztéséhez, valamint
a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az
önkormányzat felelősségteljes, kötelező feladatának tekinti.

3. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

II. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
4. §
Az önkormányzat feladatai
(1) Zákányszék Község Önkormányzata közművelődési és nyilvános könyvtári ellátási
feladatait a Tv. 76. §-ában megfogalmazottaknak megfelelően végzi:
a) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi, és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d) ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a
helyi
civil
szervezetek
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek biztosítása,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
i) a község legszélesebb rétegeit megmozgató kulturális ünnepségek, az évente
megrendezésre kerülő Zákányszéki Falunapok, valamint a Falukarácsony
megszervezése, lebonyolítása,
j) ifjúsági, illetve más kulturális rendezvények biztosítása.

(2) A települési önkormányzat indokolt esetben engedélyezi az általa fenntartott
közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét, tevékenységének évente
legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését. Ha a települési önkormányzat közművelődési
megállapodás alapján biztosítja a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény
működését, akkor évente 2 hónapon túli szüneteltetés esetén új közművelődési
megállapodással biztosítja a településen a közművelődési szolgáltatásokat.

(3) Az önkormányzat a Tv-ben foglaltak alapján:
a) meghatározza a közművelődési intézmény működésének módját, valamint a
közművelődési intézmény feladatait,
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja
szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését,
c) biztosítja a feladatok ellátásához, illetve az intézmény fenntartásához szükséges
szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

(4) Az önkormányzat a közművelődési intézmény intézményi, szervezeti keretein belül
biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást.

5. A települési könyvtár
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.

5. §.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formái

Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott és
működtetett, részben önálló gazdálkodású Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárral, mint
költségvetési intézménnyel látja el.
(1) A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési
a) alapfeladatai:
- A helyi társadalom művelődési, kulturális szükségleteinek kielégítése,
- A községi könyvtár működtetése,
- Filmszínház alkalmankénti üzemeltetése.
b) kiegészítő feladata:
- szolgáltatás jellegű tevékenység a lakossági igények szerint.
(2) A közművelődési intézménynek minden évben munkatervet kell készíteni, melyet
jóváhagyás előtt az Oktatási és Kulturális Bizottsággal véleményeztetni szükséges.

III. A közművelődés finanszírozása
6.§.
A finanszírozás összetevői
Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a
saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított
előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi
forrásokból pályázati úton elnyert összeg.

7.§.
Pályázati önrész biztosítása
Az önkormányzat képviselő testülete a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 15/1998. (III.31.) MKM rendelet alapján történő
pályázathoz minden évben vállalja a szükséges önrészt az intézmény közművelődési és
könyvtári szakfeladataihoz.
8.§.
Az éves költségvetés felépítése
Az önkormányzat által fenntartott Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési
feladatainak ellátására irányuló támogatási összege a következő tételekből áll:
(1) bázisfinanszírozás:
- az intézmény épületének előző évi energia, közüzemi és karbantartási költségei;
(2)
feladatfinanszírozás:
a) a munkatervi feladatok ellátásához szükséges dologi és bérköltségek
összegei;
b)a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége.

IV. Egyéb rendelkezések
9.§.
Díjmentes és díjköteles szolgáltatások
A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről e rendelet melléklete rendelkezik.
10.§.
Átmeneti, záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a képviselő-testület a jegyző útján gondoskodik.
Zákányszék, 2002. február 1.

Dr. Kovács József sk.
polgármester

Dr. Papp Róbert sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének kezdő napja: 2002. február 1.
záró napja: 2002. március 1.
A rendelet az SZMSZ 42. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán
kifüggesztésre került.

Zákányszék, 2002. február 1.

Dr. Papp Róbert sk.
jegyző
Egységes szerkezetben hiteles:
Zákányszék, 2014. március 14.
Gárgyán István
jegyző

1. sz. melléklet
Díjmentes és díjköteles 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 Zákányszék települési
illetékességű szerv, szervezet rendez, illetve minden olyan kulturális tevékenység díjköteles,
mely az intézménynek saját költségvetéséből közvetlen kiadással jár.
3. A szolgáltatás díjának mértéke:
A szolgáltatás díjának mértéke az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
mellékletét képezi, melyet az intézmény vezetőjének beterjesztése alapján a Képviselő-testület
állapít meg legfeljebb évenkénti gyakorisággal.

