Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Nógrádmegyer Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában
működő közösségi színterekre, és alkalmazottaira.
b) továbbá azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, melyekkel az
önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési
feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok
megvalósításában az önkormányzattal együttműködő szervezetekre,
c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.
II.
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és kiemelt céljai
2.§
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
(2) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:
a) Az önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem
lehet elkötelezett.
b) A közművelődéshez való jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani.
c) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről
megfelelő tájékoztatást kapjanak,
d) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális
tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését,
e) Az önkormányzat közművelődési feladatai megvalósítására kész egyéb civil
szervezetekkel is megállapodást kötni.
(3) A közművelődési feladatok ellátásának kiemelt céljai:
a) A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése és méltó folytatása, a
közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása,

az életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek elősegítése.
b) A község hagyományainak ápolása, helyi értékek védelmének erősítése,
ba) helytörténeti kiállítások, műsorok, bemutatók, fesztiválok, versenyek,
vetélkedők szervezése,
bb) a helyi „gazdatudat” erősítése, helyi művészeti értékeket védő, gazdagító
összefogások ösztönzése, erősítése,
c) A különböző életkori csoportok kulturális tevékenységének segítése,
ca) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek
segítése,
cb) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének
támogatása,
d) Szakkörök, hagyományőrző közösségek, amatőr művészeti csoportok – ének, zene,
tánc, életre hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése,
f) Az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése,
hagyományainak ápolása,
g) Az élet minőségének, a helyi, világi és egyházi hagyományos ünnepek örömének
gazdagítása,
h) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
ha) a közösségi emlékezet gazdagításához, kulturális eseményekről
dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele,
hb) intézményi honlap működtetése
i) A település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek feltárása,
közismertté tétele.
j) Színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek,
filmvetítések, filmklub szervezése,
k) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
III.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei
3. §
(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. Az önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Művelődési
Ház - IKSZT, valamint a Községi Könyvtár (továbbiakban: könyvtári szolgáltató hely)
működési keretei között látja el, de a teendőkből szükség szerint részt kell vállalni az
Önkormányzati fenntartású intézményeknek is. Az Önkormányzat számít a helyi egyházak
ifjúsági és karitász csoportjainak együttműködésére is.
(2) A Művelődési Ház - IKSZT használati szabályait a képviselő-testület külön határozattal
fogadja el.
(3) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a Nógrád Megyei Balassi Bálint Könyvtárral
kötött külön megállapodás alapján történik.
4. §
A Művelődési Ház - IKSZT működési keretei között ellátandó feladatok:
a) Az LLL szemléletű informális és nem formális tanulási alkalmak megteremtése,
öntevékeny, önképző, általános és szakmai célú tanfolyamok, képzések
lehetőségeinek segítése,

aa) Idegen nyelvi, informatikai tanfolyamok, a mentális kultúrát és önismeretet
fejlesztő alkalmak, készség és képességfejlesztő tanfolyamok szervezésével,
ab) Az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtésével
hozzá járulni az élethosszig tartó tanulás biztosításához,
ac) Szakmai kapcsolatok-, együttműködések kialakítása felnőttképzési
intézménnyel, e kapcsolatok erősítése járási és megyei szinten,
ad) felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása,
lokálpatriotizmus erősítése,
c) A magyar és a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítése.
ca) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
cb)A művészetek befogadásának segítése,
cc) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, munkájuk
megismertetése,
cd) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó művészeti közösségek
tevékenységének támogatása (pl. hagyományőrző népdalkör)
d) A szabadidős szokások formálása, a meglévő kulturális hagyományok ápolása,
szórakozási alkalmak biztosítása,
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése,
ea)
az
ifjúsági
érdekérvényesítési,
önigazgatási,
művelődési
kezdeményezéseinek gondozása, segítése,
eb) A különböző életkorú érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény
szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, összefogása, számukra
fórumok, közös akciók szervezése,
f) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, a közösségi léthez
szükséges esztétikus környezet biztosítása,
fa) Könyv, sajtótermékek, játékok, különböző információk biztosításával
g) Ellátja az IKSZT címbirtokossághoz kapcsolódó szolgáltatásokat, így különösen:
ga) helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
tájékoztatási pont működtetéséhez.
gb) ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési folyamatok
generálása és a folyamatok nyomon követése, ifjúsági információs pont
működtetése;
gc) közművelődési programok szervezése;
gd) egészségfejlesztési programok megvalósítása;
ge) közösségi internet hozzáférés biztosítása;
gf) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése;
gg) közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése; helyszín
biztosítása civil szervezetek számára;
gh) NFSZ információs pont kialakítása
gi) Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatások biztosítása (közháló
végpont)
gj) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 65. § (2) bekezdésében
meghatározott nyilvános könyvtár működtetése vagy nyilvános könyvtár
szolgáltatásának megrendelése, vagy - kizárólag abban az esetben, ha a településen
az IKSZT megvalósulási helyszínétől eltérő helyszínen nyilvános könyvtári ellátás
elérhető - olvasósarok működtetése;
h) Kirándulások, színházlátogatások szervezése.

5. §
A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok:
a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának
kötelezőfeladatából eredő teendőket. Könyvtári szolgáltató rendszer keretében a
Balassi Bálint Megyei Könyvtár Ellátó központja által biztosítja a könyvtár
állományának, szolgáltatásainak szinten tartását, fokozását.
b) Rendszeres nyitva tartással, a lakosság részére térítésmentesen működteti a
könyvtári szolgáltató helyet. A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a könyvtár
által kijelölt gyűjtemények (pl. lexikonok) helyben használata, valamint a könyvtár
és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól szóló információ.
c) Gondoskodik az állomány és a berendezések biztosításáról,
d) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez szélessávú internet
szolgáltatást biztosít,
e) A könyvtár a helyi szellemi, művészeti élet és művelődési szokások megőrzésére
gyűjti a helytörténeti, településismereti dokumentumokat,
f) Könyvtárközi kapcsolatai révén biztosítja más könyvtárak állományainak és
szolgáltatásainak elérését,
g) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési
feltételeiről.
h) Statisztikai adatokat szolgáltat.
IV.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
6.§
(1) Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos
feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a költségvetési törvény
szerinti állami hozzájárulás, saját bevétel, valamint egyéb szervezetektől, különböző
alapítványoktól pályázati úton elnyerhető pályázati összeg.
(2) A Képviselő-testület közművelődési feladatainak ellátásával kapcsolatos tervezési,
szervezési, számviteli, pénzügyi feladatokat a GAMESZ és az önkormányzati hivatal útján
látja el.
V.
A helyi közművelődés szakember igénye
7. §
A Képviselő-testület biztosítja a Művelődési Ház – IKSZT és a Könyvtári szolgáltató hely
működéséhez szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő –
szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.

VI.

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
8. §
(1) Az önkormányzat épít a községben működő civil, egyházi, és gazdálkodó szervezetek,
egyesületek, alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak
eredményes végrehajtásában.
(2) Közművelődési feladatainak elvégzése érdekében együtt működik az ágazat megyei és
országos szerveivel és Nógrád Megye Önkormányzatával.
VII.
Záró rendelkezések
9. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszíti
Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 19/2009.(XII.30.) rendeletével módosított 9/1999.
(XII.01.) önkormányzati rendelete.
Nógrádmegyer, 2014. április 28.
Verbói Gábor József
polgármester

Dr. Verbói Mária
jegyző

Záradék:
Ez a rendelet az önkormányzat hirdetőtáblájára való
www.nogradmegyer.hu oldalon kihirdetve 2014. május 7.
Dr. Verbói Mária
jegyző
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