Tát Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
5/2002. ( III.1.) Kt. sz. rendelete
a település közművelődési és nyilvános könyvtári
feladatainak ellátásáról
A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
Tát történelme, történelmi emlékei, művészeti alkotásai, a civil szervezetek kínálata
sokszektorú, sokszereplős gazdag hagyományokkal rendelkező közművelődést alakított ki a
községben. A történelmi örökség, a sokfajta közművelődési tevékenység mellett szembesülni
kell a tárgyi feltételek hiányosságaival, az amatőr előadó-művészeti struktúra szűkösségével,
együttműködési problémákkal, a közművelődés, a tartózkodó turizmus, az ehhez tartozó
infrastruktúra és a településfejlesztés együttes hatásrendszerének gondjaival.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdése, valamint a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy Tát Nagyközség közművelődési életében meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, formáit, módját, az önkormányzat által támogatott
közművelődési tevékenységet, építve a községben működő intézményekre, civil
szervezetekre, kulturális célú tevékenységet folytató gazdasági szervezetekre, egyéni és
közösségi kezdeményezésekre, amelyek Tát kulturális életét gazdagítják.
A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya kiterjed Tát Nagyközség Önkormányzata által fenntartott közművelődési
intézményekre, a község területén működő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetekre, magánszemélyekre, amelyek jelen rendeletben szabályozott
feladatokat ellátják.
A közművelődési feladatokat ellátó intézmények
3.§.
Tát Nagyközség Önkormányzata a törvény által előírt közművelődési feladatait a
fenntartásában lévő kultúrház, valamint a feladat ellátásában hozzákapcsolt szervezeti
egysége, a községi könyvtár, továbbá az önkormányzat hivatala útján látja el.

-2Az önkormányzat közművelődési intézményeinek feladatai
4.§.
Az önkormányzat helyi közművelődési tevékenység támogatása során ellátandó feladatai:
-

a közösségi működéshez szükséges és megfelelő színvonalú intézmény és
infrastruktúra biztosítása,
művelődő közösségek, klubok, önképzőkörök, civil szervezetek befogadása,
létrehozása, működésük és érdekérvényesítő tevékenységük segítése,
a lakosság szükségletei szerinti művelődési alkalmak és ismeretszerző formák
szervezése,
az amatőr alkotó, műkedvelő közösségi tevékenységek felkarolása, támogatása,
bemutatkozási lehetőség biztosítása, kiemelkedő tehetségű alkotók segítése,
közreműködés a község szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak
feltárásában, megismerésében, új hagyományok megteremtésében,
segíti a település helytörténeti, néprajzi értékeinek megismerését, közkinccsé tételét,
kiállítási tevékenységével lehetőséget ad a kortárs képző-fotó művészek
bemutatkozására,
közreműködés az ünnepkörökhöz kapcsolódó rendezvények szervezésében,
együttműködés az idegenforgalom kulturális ellátásában,
lehetőségeihez, tárgyi feltételeihez mérten biztosítja a szabadidő kulturált eltöltését,
információ nyújtása a helyi művelődési lehetőségekről.
az informatikai szakemberek segítségnyújtása mellett biztosítja a teleház működtetését,
a lakosság számára az informatikai szolgáltatásokhoz történő hozzáférés lehetőségét a
rendelkezésre álló források keretei között
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
5.§.

Tát Nagyközség Képviselőtestülete az e rendeletben megfogalmazott közművelődési
feladatait a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben finanszírozza. A
finanszírozás forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből
származó normatív állami hozzájárulás, központosított előirányzatokból származó összeg
és az elkülönített állami pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
6.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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