
Szalatnak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szalatnak Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontja, és a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.  83/A. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenység
ellátása kapcsán a következőket rendeli el:

A közművelődési rendelet célja

1. § A köznevelési rendelet célja, hogy Szalatnak polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi
társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével meghatározza az
önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint
feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya
- a település területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre,
- az önkormányzatra és szerveire,
- az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre és
- mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra,

gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel az önkormányzat
közművelődési megállapodást köt.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai

3. § (1) A képviselő-testület a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (3) bekezdése szerinti
közművelődési alapszolgáltatások közül a következőt biztosítja: művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti, kötelezően biztosítandó alapszolgáltatáson túl
lehetőségeihez mérten támogatja és segíti a következő alapszolgáltatások megvalósítását:

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
e) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A közművelődési feladatok ellátása

4. (1) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatás biztosítására közösségi színteret
működtet.



(2) A közösségi színtér neve, címe: Közösségi Ház, 7334 Szalatnak, Béke u. 4.

5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok hatékonyabb ellátása érdekében együttműködik

- a helyi és környékbeli társadalmi szervezetekkel
- a fenntartásában lévő nevelési intézményekkel
- azon oktatási intézményekkel, melynek beiskolázási körzetéhet a település tartozik
- a közművelődési feladatok ellátásában közreműködő természetes személyekkel
- a közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi és megyei intézményekkel,

társadalmi szervezetekkel.
- létrejötte esetén a helyi Közművelődési Kerekasztallal
- a Csorba Győző Könyvtárral (7622 Pécs, Universitas u. 2/A.)

6. § Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében együttműködési, illetve
közművelődési megállapodást köthet.

7. § A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési
feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

A közművelődési feladatok finanszírozása

8. § (1) Az önkormányzat a 4. § (1) bekezdésben meghatározott feladatát tárgyévi költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó
hozzájárulás, valamint pályázati úton elnyert támogatás egyaránt lehet.

(2) Az Önkormányzat az 5. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt és ellátott
közművelődési feladatok arányában pénzügyi támogatásban részesítheti.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2019. május 01.napján lép hatályba. Kihirdetésével hatályát veszti Szalatnak Község
Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 5/2002. (VIII.10.) sz. rendelete.

Szalatnak, 2019. április. 18.

                                   Bregó János                         Dr. Markó Gábor
                                    polgármester                            jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. április  30. napján kihirdetésre került.

Szalatnak, 2019. április 30.
                                                                                   Dr. Markó Gábor
                                                                                               jegyző



                       
           


