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Iszkluk özség önk ormán y zatának képü selőtestü l ete " A kul turál i s avak
védelméröl éi a muzealislntéznényekröl, a nyilvános konyvtári ellátásról
az alábbi
és a köznűvelődésról" szóló lg97 .éi cxl. tv. 77§._a alapján
rendeletben foglaltaknak megfelelöen szabál y o72Á a hell kOzrnűvelődési
tevékenys éggel kapcsolatos feladatait:

Általáoos rendelkezések
l.§.

Az Önkorm ányzata hell koznűvelődési tevékenység feltételeinek

megteremtésével és tiimogatásáról biztosítja, hogy a község valamennyi
lakosanak joga

l1l
/2l
/3l

A helyi közrnűvelődési intézrnény szolgáltatásainak igénybevétele
A kulturalis örökség javainak megismerése
A műveltségének gyarapitása, s hogy kulturalis jogai érvényesítése
céljából koiosség ethozzon léfie, s a ktilön jogszabalyok szerint
szew ezetet alapítson és működtessen2.§.

Az önkorm ányzatköznűvelődési intézménye nem lehet elkÖtelezett
e

gyetl en vallás, vtlágnézet v agy

politikai tr'anyzat mell ett sem,

Akozművelődési tevékenység keretében a lakosságot nem érheti hát-

_

rányos megktilönböztetés. A törvényben és e rendeletben megfogalmazott
jogót megilletnek minden személyt nem, kor, vallisi, politíkai vary más
véiemény,nem zeti vagy ülrsada lm i hovatarto zÁs, vagygni, sztiLletési vagY
egyéb helyzet szerinti hilönbségíétel nélkiil3.§.
önkorm ényzat a köznrűvelődési intézményszakmai önállósága
tisáeletben tartásával elfogadj amndazokat a ciül, egyéru és közösségi
kezdeményezéseket, amelyek a község kulturrilis életétsegítik és
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gazdagtják.
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A rendelet batálye
5.§.

a kiterj ed:
E rendelet baály
]

tltAhelyikÖzrnűvelódésitevékenységmegvalósulásabanrésztvevöállampolgarokr4

A rBndelet kiemelt céljai
6.§.

célokat hatAroua meg:
A rendelet az alábbi kiemelt

infrastnrknira
esaétikus környezet és

l|t

méltó,
A közösségi múvelódéshez
biztosíuisa,
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A lakosság élet- és munkaképességének
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Amunkanélkulisegcsökkentésétsegítókozrrúvelödésifetadatokmegoldása

növelése,

Atelepüléshag.vományainakápolasaahelytorténeti,honismeretimozgalom
fej lesaése, műkcrdtetése,
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közművetődési feladatok
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7.§.

támogauísával
helyi közrrúvetfiési tevékenység

örrkormányzat a
feladatokat hatítrous, me g:

Az
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lgépes,koáasmútanfolyamokmindenkorosaáty

l2l

A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,hagyományainak feltárása, a hell művelódési szokások gondoása és gazdagítása.
- vetélkedök szerve zéselvers és mesemondó stb./
- kozségi tinnepségek lebonyolítiisa
- Nagy László Emlékház kultúrtorténeti anyagának

gondoása.

/3/ Az

egyetemes, a nemzeti kultura értékeinek megismertetése

- Nagy Lászlő születési évfordulóinak méltó megtinneplése
- szitlhirJ elöadások, előadói estek, koncertek, kiáIlítások meg-

,y

szervezése
tinn epek, évfordul ók, ünnepnapokhoz kapcsolódó rendezvények
lebonyolítása
- fal unap ok kul trrrál i s rendezvénysorozat megszervezése

/4/ Az ismeretszerző, az

arnatőr alkotó művelődő kozösségek tevékeny-

ségéneklámogatása
- amatőr művészeti csoportok létebozása és tamogatása
- alkotó láborok szervezése és lebonyolítasa.

/5l A hell

társadalom kapcsolatendszereinek, közösségi életének
segítése

- civil kozosség segítése, szémáraigény szerinti forumok, bemutató
estek, közös akciók szervezése
- a krilonböző rétegek és korosááyok eryütünűködési tevékenységéY

- az tílűság érdekérvényesítési,
őtllgazgatísi, művelődési kezdeményezéseinek gondozís a, intérménlsegítése.
- he$ eryütbnűködéshez a közrrrűvelődési ntéményigénybevételéhez közö ss é genkénü inryenes lehetósé g biáosítrls

/6l A krilönböző

kulturiik kozotti kapcsolatok kiépítése

- kapcsolat építésea közrrrűvelődési megyei szerltezeteivel

- ájékonaÉsi,együtbnűködési, művelódési alkaünak kialakítasa"
rendszerré tétele

'
l7l Fettétclck biztosítása a szabadidö kultúrális célúeltöltéséhez:

-aközművelódésiintézrnénybenapolgároktájékozódásához,

közösségi mírvetódésélrez,atkotóievékenységének elősegítéséhez és kikapcsolódásál7oz a célnak megfeleló e§áétikus
környezet és infrasfuktura biztosítása.
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l8l Könyl,tari feladatok
_

Az állomány tükrölze az idószerű eseményeket és a társadalom

fejlődését, de egyben az emberi erőfeszítés és képzelet emléke_
zeteként is működjék.
_

Kiemelt feladata legyen, hogry őnzze, folyamatosan gyarapítsa és
go n do zza Isz}áz kö rnyé k é re von atk ozó helytörtén et i dokumentumokat.

- Szolgáltatásait úgy nyujtsa, hogy ezel<hezkorra, neínre, vallásra,
uugylá.rudalmi iillásra tekintet nélktil mindenki egyenlően hozzájutűson.
Kulön firyelmet kell fordítani azokra az emberekre, akik
-Ua..n.ty
okból a szolgáltatásokat és a konfiári dokumentumokat
n em k épes ek m egfelelő en haszrráhri l pl. mozgáskorlátozottak/
.

_

_

Az olvasasi készségaz ismeretek

és infonnációk

kulcs4 ezért a

gyerekek legkisebb koruktól kezdve kapjanak ösáönzést olvasási
[ é szs é gúk fój leszté s ér e a részükre nyuj tott ktilOn szolgiil tatiisokJ<al.
/pl. csoportos foglalk ozásoW

A kulfura eeyík he$ közpondaként ösztönözze

a gyerekek alkotó

kedvét, szellemét és képzelet világát.

- Segítsen áthidalni aztnformáció hiany és információ bőség közötti
Évókágot, firyelnet forűtva a kulttrra és információ közveűtésére.

/9/

Egyéb művelódést segítö lehetőségek
_

_

Infonrrációk gyujtése és közismertté tétele a teleptilés oktatasi ntézménye és a civil szewezetaltal kínalt művelódési lehetőségekről.

A teleptilés amatőr múvészeticsoportjainak menedzselése_

- Közér dekű köáasznú
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lilás ok, b örzék,
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andékvasarok stb,

A közművelődési feladatok ellátásának
szervezeti keretei
8.§.

ll/

íszkiuközségben a kötelezö
Művelődési Haz látja el.

/2l

Az önkorm ányzata kultúrális célok megyalósítása érdekébenkérheti
ciÜl szervezet segítségét.

közmiivelődési alapfeladatokat a

A közművelődés finanszír ozása
9.§.

ll/
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Az önkorm tnyzata rendeletben megfogalmazott feladatait koltség-

vetésébőlfinarrszírozza.Etnek forrása a saját bevétele, a közPonti
koltségvetésbőI szitmaző normatív állami hozzájé.rl;/rás, a közPontosított e1őkényzatból származő összeg és az elkiilönített allami pétval ap okb ó l p aly iuati úton elnyerh ető tiimo gatás,
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feladatellátás pénnlgyt szükségletét - a kiadast és bevételt - az
ah oz
önkonrriirr y zat a kö|ts égvetés éb e n m e gt erve Á a fe|adate l l átás
szükséges összegben. A műkodési kiadásokon felüli esetleges beruhazások és felújíiásokfinanszlrozását szintén az önkorminyzat kÖltségvetésébetervezik és bonyolíúak.

12/ A

ágazati minisáérium érdekeltségnövelő táirogatassal ÖsáÖnzj a
helyi torekvéseket. Ezértaz önkormínyzat célszerű feladata a
közrrűvelődési intézrnény folyamatos fejlesáése, hory a kozponti
tímogatás elnyerés éhezbiztosítanitudja a szükséges saját fonást.

13/ Az

község kulturalis életétgazdagstő koznűvelődési feladatok megvalósítása érdekébena közrnűvelődési intéznrényeken kívÜl mukodő
e gye d i k özrnűve l ödé si me giillapo dást
e gye stil ett el az önkormányzat
kóthet, il l e lve azokat any aglag tiim o gathatj a,

14/ A

záró rendelkezés

.

l0.§.

Ezenrendelet a kihirdetése napjárr lép hatályba,
A rendelet kihirdetéséröl a kögegyzö gondoskodik.
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