3.s2. melldklet
6

P{pasalamon Klizsdg KdpviselGtestiilet€nek
13.) szCnf Onko rm{ ny r.ati rendelete
a helyi kdzmiivelddds szabdly oz6srtr6l

nW2.(8.

P6pasalamon Krizsdg K6pvisel6-testillete a Kultur6lis javak vddekn6r6l, a nyilv6nos ktinyvt6ri
ellrit6sr6l es a k0zmiivel6d6sr6l szol6 1997. Evi CXL trirvdny 77.$.-hbat kapott felhatalmazas
alapjin a helyi k<izmtivelOddsr6l az alihbi rendeletet alkotja:

f.fejezet
.
Altal6nos rendelkez6sek

\:7

1.$.

A rendelet cdlja

A rendelet c6lja, hogy a helyi t6rsadalom, a helyi kdatrtivel6d€s dllapota, igfnyei 6s
lghet6sdgei figyelembe veteldvel nefitathrozza az Onkormdnyzat 6ltal ell6tand6
krizmiivel6d6si feladatokat,
2.$.

Alapelvek
(1) Az Onkormdnyzat aklzrnriveldddsi tev6kenys6g szabdlyozdsa sor6n arra tdrekszik, hogy
biztositsa a krizsdg valamennyi lak6j6nak a joght
a.) a kultur6lis cirdkseg javainak a rendelkez6sre iLll6 eszkdz0k segits€gdvel val6
megismerdsdre

b.) w onkormfnyzat 61tal fenntartott kOzoss6gi szinter igdnybevdteldre
c.) mrivelts6ge gyarapitrisrira
d.) kulturflis jogai ervdnyesitdse celjdb6l kriedssdg, szewezet l6trehoz6sr{ra

vr

Q)

6s mtik<idtet6s6re

krizmfiveldd€si tevdkenys6g keretdben a lakoss6got nem drheti hdtninyos
megktilOnb0ztet€s: az e rendeletben fiigzltett jogok mogilletnek minden szsmdlyt nem,
kor, valli{s, politikai, nemzeti vagy tarsadalrni hovatafiozfis,.' vagyoni, sziiletdsi

A

kuldnbsdgtdtel n€lkul.
3.$.

A rendelet hatdlya

A rendelet

hatfulya kiterjed Pdpasalamon ktizsdg kangazgetirsi tertiletdn a krizm(lveldddsben
r6szt vevd valamennyi termeszetes 6s jogi szemdlyre.

lL fejez,et
4.$.

Az iin korm frnyztt kdzmiiveldd6si feladata

(l)

i

Az Onkormfrryzat ahelyi k<izmiivel6ddsi tev6kenysdg tamogatdsa drdekeben a k0vetkez6

fel adatokat hathrozza me g:

a.)

a

telept;l1s ki)rnyezeti, szellemi, mfivdszeti drtdkeinek, hagrcmdnyainak feltdrdsa,

d.)
e.)

megismertetdse, a hetyi m{welfidesi szokasok gond.ozdsa, gazdagitdsa ( Tv. 76.5.@ b.)
az egyetemes 6s nemzeti kulttra 6tt6keinek megismertetese
a kegyeleti kultura es az trnnepek kultfudjdnak gondoz6sa
uz amat6r miivel6d6 k<izciss6gek tevdkenysegdnek t6mogatdsa
gyermekek 6s fiatalok miivel6desi, ktizOssdgi 6let6nek segitdse

f.)

a krirnyezetkultura

b.)

c.)

)

javitilsa
g.) a kiltnnbtzd kdhrtrdk kazdtti kapcsolatok kidpltdsdnek ds fennmaraddsdnak segitdse
(rv. 76.$.(2) f.))
h.) szabadidd kulturdlis cdlil eltdltLsdhez afeltdtelek biztosltdsa ( Tv. 76.5.4 il)
i,) a helyi tilrsadalom ktlzOssdgi 6let6nek segitese
egdb mfivelfiddst segltd lehetdsdgek bi%osftdso ( Tv. 76.$.(2) h.) )
(2) Az (1) bekezddsben meghat6rozott feladatokat megvaldsitAsa 6rdekdben az

i)

a.)

b.)

c.)

d.)
e.)

\<-

f)

s.)

Onkormfnyzat:
miisorokat, vet6lkedtiket, versenyeket szervoz illefte ezek szervez6sdhez segitsdget nyrljt
a kulturdlis dlet esemdnyeir6l dokumentumokat ( fot6, video ) k6szit, ezeket megbrzl
gondoskodik szdlesebb ktirben val6 megismertet6sdr6l ( pl. helyi klbelteLevlziil, megyei
sajt6 ttj6n )
a helyi iinnepeket, 6vfordul6kat, a vikigi 6s egyhini hagyomdnyos iinnepoket ktizismprtt6
teszi, a kozmiivel6des lehetdsdgeivel dlmdnyeit gazdagfija, az iinnepldshez biztositis a
k0zriss6 gi szirrtdr dij mentes ig6nybevdteldt, technikai berendez6sEit
kdnyvt6ri ellft6st biztosit
miivdszeti csoportokat
tbmogatja€s menedzseli a helyi
^nriltdt
telepiildsszdpit6 akoi6kat szervez, csatlakozik ilyen akci6klroz
igdny szerint segiti a teleptildsen miik<id6, ktilttnb6z6 6rtdk ds €rdekrendszerii civil
krizOssdgeket

h.) kaposolatot 6pit 6s tart fenn a kozmtivel6dds megyei szervezeteivel
i.) a kozrissdgi szintdrben a celnak megfelel6, eszt6tikus kdrnyezetet 6s irtfrastrukturft
biztostt
informfoi6kat gytijt 6s tesz kdzismerttd a rnrivel6d6si lehetdsfgekr6l, a r6gt6 kdmyezeti,
kulturdlis nevozetessd geir6l
hazai kulturdlis esemdnyekre, miiemldkekhez,
k.) igdny szerint tatazAst szervez
mrizeumokb a, szinhiui el6adr{s okra
l.) a lakossigi hirdet6sekhez szinteret biztosit
m.)a lakosshg szfumhrr fdnymdsoh[si 6s sokszorositrisi lehet6sd get, szhnitbgdphaszndlati
lehet6s6get biztosit

j.)

a

III.

fejezet

A kiizmiivel6d6si feladatok ellft{srinak szervezeti keretei
s.$.

(1) Az Onkorminyzrt a Torv€ny 78.$. (2) bekezd6sdben foglaltak szerint a 4.$-ban
meghat6rozott feladatai ell6t6sa erdek6ben a kovetkezS k0z<iss6gi szintereket
mrikodteti:
a)

b)

(2)

Mtivel6ddsiHitz
I{fsfgi

Klub

- Konyvt6r

P6pasalamon, Kossuth u.70.
P6pasalamon, Kossuth u. 48,

bekezd6sben szerepl6 kozrntivel6desi szinterek ktilon-kiil0n szakfeladatk6nt
kezelt, egyeb jogdllisri, nem 0n61l6an gazd6lkod6 intdzn6nyek, p6nziigyi, gazdasdg|
feladataikat a Ko{egyz6sdg l6tja el.

Az (1)

(3) A kcizossdgi szintdrben biztositj a a szabadid6 kulturdlis c6lf eltOltesdhez sztiks6ges
felt6teleket. Ennek erdek6ben a kozossegi szintdr illetve helyis6gei mas c6lra csak
alkalomszenien adhatok bdrbe illetve haszn6l atba.
Az Onkorminyzat egyes k0zmiivel6d6si feladatainak ell6tas6ban az (1) bekezd6sben
megjelcilteken kivtil, a kozoss6gi szint6r dltal el nem litott feladatok teljesit6se
erdekeben bevonhatj a nem kozntivel6desi alapfeladatu intezmenydt.
Az Onkormanyzat koznrtivelOddsi feladatai ell6tasa 6rdekeben egy0ttmtikddik a
pfpasalamoni sz6khelyri, helyben mrikod6, kdmrtivel6desi c61u tev6kenyseget is vegzo
t6rsadalmi szervezetekkel, velUk a rendeletbe foglalt k0zmtivel6d6si feladatok

(4)
(5)
(6)

megval6sit6s6ra kdzmrivel6ddsi meg6llapoddst kdthet.
Az Onkorminyzat krizmffvel6ddsi feladatainak ell6t6s6ban illetve segitdsdben, alapit6
okirat6ban meghat6rozott korben, az rinkormbnyzat 6ltal alapitott P6pasalamon6rt
Krizalapitvfny is kozremrikddik.

W. fejezet
A Kdzmffveldddsi Tandcs
6.$.

(1)

A kdzrniivel6dds

(2)

A

helyi, lakossiigi kepviselete €rdek6ben K<izrntivel6ddsi Tan6csot
alakithatnak a papasalarnoni sz6khely[i, kultur6lis c6lu tfrsadalmi szervezetek
Tandcs tagja lehet minden jogi szemdlyisdggel rendelkez1, helyben mfrkddd
kdzmfrvel1ddsi tdrsadalmi szervezet, valamint a helyi kiinnfrvelfid,lst tdmogat6 gazdasdgi
vdllalkozds kdpviselSje, ( Tr. 83.5.@ )

(3) A Tandcs

a.) vdlemdnyt nyilvdnfthat illetdleg javaslatot tehet e telepill1s kdzmfrvel\ddsi tevdkenysdgdvel
kapcs ol at o s val amenny i kdrdd sb en

b.) az onkormrirryzat dkal kozmfrvelflddsi cdlra biztosltott pdnziigti tdmogat(ts felhasznnldsdt
6s a vagtoni eszkozok cdlszerfr haszndlatdt a vonatkozd dbntdsek illene az 6ves
1nkormdnyzati koltsdgvetdsi tervezet ds a zdrszdmadds alapjdn figtelemmel k{sdri,
vdlemdrryezi

c.) elIsegiti a kiilonbdzd kdzmffvel1ddsi szervezetek egyilttmfrkdddsdt. ( fv. 83.$.(8))

V. fejezet
A k6zrniivel6d6s frna nsz(roz6sa
7.$.

(l) Az Onkormflnyzat il rendeletben

megfogalmazott feladatainak etldtdsdt ktiltsdgvetdsdb6l
finanszirozza. Ennek forrdsa a saji$ bevdtele, a kOzponti k0lts6gvetdsb6l szhtnraz6
normativ {llami hoz#ljfurulis, a kdzpontosflofi elilirimyzatbol szinmw6 dsszeg €s az
elkillOnitett dllami pdnzalapokb 6l phlyhzati riton elnyerhet6 t6mogat6s.
(2) A feladatok elldtasanak pi:twgyi sziiks6gletdt - a bevdteleket ds a kiaddsokat-, valamint
azesetleges beruhrizdsot er fetrlitesok finanszltozhsirtkdltsdgvet€si rendeletben 0n61l6an
szakfeladaton szerepelteti.
(3) A rendelet 5,$ (3) (4) (5) bekszdds6bon szerepl6 intdzmdnyt es szervezeteket a v6llalt

k6zmiivel6d6si feladathoz igazod6an az tinkormdnyzat p6nzilgyi tAmogatdsban
reszesitheti. A penztigyi tdmogatas nem vesz6lyeztetheti a rendeletben tilgzltett
alapfel adatok

e116tas

6t.

VI fejezet
Z616 tendelkez6sek

Ez a rendelet2002. okt6ber
rn6don gondoskodik.

L

8. $.
l6p hathlyba. Kihirdet€sdr6l a k<irjegyz| a helyben szok6sos

polgdrmester

A rendelet kihirdetve:

P6pasalam on, 2002. szeptember 1 3.

dr

Pfpasalamon kiizs6g Onkormfnyzat K6pviseld-testiilete
412007. ( II.15.) rendelete
a h elyi kiizmiivel6 d6s sz ab rilyozris ri 16,l szri ki
6 12002.(lX. 13.) rendelet

mrSdositrisdr6l

P6pasaalamon kdzs6g Onkorm6nyzatKepviselo-testiilete ( tov6bbiakban: Kdpviselo-testiilet )
a muze6lis

intdzm6nyekr6l, a nyilv6nos kdnyvt6ri ell6t6srol 6s a kcizmtivel6d6sr6l sz6l51997.

6vi CXL torvdny 77. $-6ban kapott felhatalmazris alapjan a helyi kozmrivelod6srol
612002. (

sz6l6

IX.13.) rendeletdt (Tov6bbiakban: Rendelet) az al6bbiak szerint m6dositja:

1.$

A Rendelet 5. $-a hely6be az al5,bbr rendelkezes l6p:

,r5'

$

(1) Az Onkormdnyzat a Towdny 78.$. (2) bekezddsdben foglaltak

szerint a 4.$-ban

mes.hathrozott feladatai ell6t6sa 6rdekdben a kdvetkezo kozoss6ei szfntereket mrikodteti:
a) Mrivel6d6si H6z

b) Ifins6gi Klub
c.) Konyr,.tdr - eMagyarorsz6g pont

P6pasalamon, Kossuth u. 70.
P6pasalamon, Kossuth u" 48"
P6pasalamon, Petofi t6r 1 1.

(2) Az (1) bekezddsben szereplo

kozmtiveloddsi szinterek ktilon-ktilon szakfeladatkdnt
kezelt, egydb jog6ll6sri, nem 6nfll6an gazd6lkod6 intdzm6nyek, penzigyr, gazdasdgr
feladataikat a Korjegyzos6g l6tj a el.

(3) A kozoss6gi szint6rben biaositj a a szabadido

kultur6lis c6hi eltoltdsdhez sztiksdges
felt6teleket. Ennek 6rdek6ben a kozciss6gi szintdr illetve helyisdgei m6s cdlra csak
alkal omszenien adhat6k b6rb e ill etve hasznfilatba.

(4)

Az Onkormfnyzat egyes kozmrivel6ddsi feladatainak ell6t6s6ban az (l) bekezddsben
megjelcilteken kivtil, a kozossdgi szintdr 6ltal el nem l6tott feladatok teljesitdse
6rdek6ben bevonhatj a nem kozmuvelod6si alapfeladatri intdzmdnydt.

(5) Az Onkorm6nyzat

krjzmriveloddsi feladatai ell6t6sa 6rdek6ben egytittmukddik a
kozmrivel6ddsi c6lir tevdkenysdget is vegzo tdrsadalmi szervezetekkel, veli.ik a
rendeletbe foglalt kozmrivel6ddsi feladatok megval6sit6s6ra kozmuveloddsi
megillapod6st kdthet."

(1)

A rendelet kihirdet6se napj6n l6p hat6lyba.

(2)

A rendelet kihirdetds6r6l

a

kdrjegyz6 gondoskodik.

P6pasalam on, 2007 . febru6r 1 4.

Horv6th Ferenc
polg6rmester

A rendeletet kihirdetve :
P6pasalamon, 2007 . februar

\l

1

5.

k<irjegyz6

fH.l.lJ.
Kozma J
korjegyz6

