Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2003. (XI.28.) ökt.
rendelete
a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról.
Szentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési
tevékenységgel és a nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatairól az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A községi önkormányzat kinyilvánítja, hogy
a.) a nyilvános könyvtári ellátás kötelező feladata;
b.) a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek;
c.) a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.
A közművelődés olyan értékhordozó közösségi tevékenység, amely a lakosság
életminőségét javítja.
(2) A közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosítani kell a
község minden polgárának jogát ahhoz, hogy
a.) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével
kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári
szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a
tömegtájékoztatás útján,
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, és közművelődési
intézmény szolgáltatásait,
c.) műveltségét, képzettségét és képességét életének minden szakaszában
gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közössége(ke)t hozzon létre, és
működtessen,
d.) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
(3) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és e rendeletben rögzített jogok
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési
különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a.) a községi önkormányzat közművelődési intézményére, azok alkalmazottaira, illetve
működtetőire,
b.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, községben lakó
állampolgárokra,
c.) a könyvtárhasználókra.

A községi önkormányzat feladatai
3. §
(1) A közművelődési feladatellátással kapcsolatos feladatok:
a.) az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztése,
b.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési
kezdeményezéseinek segítése, törekvés a fenti igények felkeltésére,
c.) a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítése - különös tekintettel
a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi művészeti értékek feltárására és
közismertté tételére,
d.) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének,
érdekérvényesítésének segítése.
(2) Nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatok.
- könyvtári kölcsönzés,
- az általa fenntartott könyvtárban a könyvtári dokumentumok, gyűjtemények folyamatos
fejlesztése, megőrzése, gondozása, az olvasók rendelkezésére bocsájtása,
- részvétel a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
- rendszeres tájékoztatás biztosítása az olvasóközönség számára a könyvtár
elérhetőségéről, szolgáltatásairól,
- a könyvtárállomány régi köteteinek feldolgozása, gondozása, óvása,
- gyermekkönyvtári szolgáltatások,
- számítógépes informatikai rendszer kiépítése és alkalmazása,
- szakmai pályázatokon való folyamatos részvétel,
- helyismereti dokumentumok gyűjtése.
(3) Az önkormányzat további feladatának tekinti:
a.) a helyi hagyományok ápolását, értékmegőrzését,
b.) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását,
c.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
d.) az ünnepek kultúrájának gazdagítását,
e.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását (kiállítások, szakkörök).
Szervezeti keretek
4. §
(1) Az önkormányzat közművelődési intézményt működtet („Gárdonyi Géza” Művelődési
Ház), melyben a nyilvános könyvtár is helyet kapott.
(2) Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott feladatait közművelődési intézményén,
közművelődési felelősén keresztül, a nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatait
az általános iskolán keresztül látja el az alapító okirat szerint.
(3) A feladat ellátása során együttműködik :
a.) a község oktatási intézményeivel (iskola, óvoda),
b.) a közművelődési feladatokat is ellátó szervezetekkel, önszerveződő közösségekkel,
c.) az egyházakkal,
d.) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel.

A közművelődési tevékenység és nyilvános könyvtári ellátás irányítása és
ellenőrzése.
5. §
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az önkormányzati fenntartású Művelődési Ház munkájáról évente beszámolót készít a
közművelődési felelős. A szakmai beszámoló elfogadásáról a képviselő-testület dönt.
A nyilvános könyvtári ellátásról szóló beszámoló az általános iskolán keresztül történik.
A közművelődési tevékenység és nyilvános könyvtári ellátás finanszírozása.
6. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatai és nyilvános könyvtári ellátása érdekében
biztosítja az intézményének fenntartásához, illetve a 3. § szerinti feladatok teljesítéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(2) A feladatok ellátását az alábbi források biztosítják: - a központi költségvetésben
meghatározott normatív állami támogatás, saját bevétel, önkormányzati támogatás,
pályázati úton elnyerhető támogatás.
(3) Az intézmény bevételeinek és kiadásainak meghatározása évenként a költségvetési
rendeletben kerül meghatározásra.
Hatálybalépés
7. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szentkirály, 2003. november 28.

Szabó Gellért
polgármester

Szabó Mária
jegyző

