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Nagylengyeli Önkormányzat Képviselőtestületének

7/1999.(XI.30.) számú rendelete

a heEyi közmíáveaődésFőflG-

NagylengyeEi ömkormáHyzat Képviselőtestülstének
7/fl999®(XI®30o) számú rendelete
a heiyi közFfiű`` `éÉ _' ':_\'.-;_r i _.

Nagylengyel község Önkormányzatának Képviseiőtestüiet€ - továbbiakban: Önkormányzat ~
A kulturális javak védelméről és `?, ri^riuzeális i.|tézr.éri=yJ'3kről, a nyilvános könyvtári ellátásrói
és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvéri_y rer`.delkezései és felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotj a:
1.§. A rerLdelet célja, hogy
a./ a helyi társadalom, a helyi közműv€1ődés adott áiiapota, igényei és lehetőségei isme~

retében meghatározza az önkormányzat feladatait és {örekvéseit a közművelődési
ellátás terüietén, \

b./ elősegítse a közművelődési intézmény és tevékenységek feladat-és feltételrendszerének tová'obi fejlesztését.
2.§. A rendeiet hatáiya kiterjed:

a./ az önkorinányzati femtartású közművelődési intézményre,
b./ a közművelődési tevékenységek résztvevőire.
Közművelődési céEok és Í.©ladatok

3.§. Őnkományzat a következő közműveiődési céiok megvalósítását támogatja, ill. biztosít~
ja:

a./ az egyetemes és a riemzeti kultúra értékeinek megismertetése, közvetítése,
b./ a kömyezeti. szeilem_i, mű\J.észeti értékek feltárása, megismertetése, gondozása,
c./ a heiyi művelődési szc>kások gondozása, gazdagítása,
d./ a művelődő közösség€k ( amatőr alkotó közösségek ) tevékenységének támogatása,
e,/ az állami és községi ümepek kultúrájának gondozása,
f./ a szabadidő kulturáiis céiú €1töltése,
g.Í' a helyi társadalom kapcsoiatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítéséneK
segí[ése.

4.§. A 3. §-ban megfógaimazott célok megvalósulása érdekében különősen a következő köz~
műveiődési tevékenységek, feladatok ellátását biztosí{ja` ill. támogatja:
a./ kiubok, szakkörök, társas körök működés3,
b./ amatőr művészeti közösségek és alkotók tevékenysége,
c./ művészeti és ismere++Lerjesztö kiálíítások, eiőadások,
d./ gy.3rmek és f`elriőtt íiiűsorc>s rendezvények,

e./ az iskolai oktatást segítő alkalmak, taní`olyamok,
f./ ismeretterjesztő eiőadások.

g./ a közéletben való eligazodást segítő információs szolgáltatások, tanácsadások,
h./ szórakoztató alkaimak, ürmepélyek, nemzeti és községi ünnepek rendezése.

5.§. (1) Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében fenntartja a tulajdoná~
ban iévő kulturházat, a benne lévő könyvtárat és ezáltal lehetővé teszi a település
lakosai részére annak reridszer€s látogatását, szolgái [atásainak igénybevételét.
(2) Az (1) bekezdésb€n szereplő intézmény az alapító okiratában rögzített alap~
feladatok teljesitésévei járul hozzá a közösségi és kulturális célok megvaiósitásához.

(3) Az intézmény szoigáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek. A díjmentes
iil.díjköteles szoigáltatások körét e rendelet melléklete tari.almazza.
Az egyes szoigáltatások díját az önkormányzat határozza meg.
6.§. (1) Őnkormányzat az é`v'`3s költségve+Lési rendeletében biztosítja az intézményfenntartás
költségeit.

(2) Klubok, szakkörök, `=ársas körók, közösségi nonprofit szervezetek öfikormányzati
támogatásának mértékét az örikományzat éves köitségvetési rendeletében határozzt`
rrleg.
7.§.

E rendeletben nerr. :i,?='i í` ,=^..:} i`,=v.c;ttt kérdései{-_~f,€-r =~`=`. ._ -`, ?1 +'_tt\,n= ``i~;XL. törvény rendelkezései`L

kell aikaimazni.
8.§.

E re_Íiíi.3let a i{ii^.i'i~J`?`:€~i-€r= `:== i`íé+=j i_y~i ié-€i _'_=;.`=:L5' t= é:..
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