Mátramindszent Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2002. (VII. 11.) Ör. sz. Rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról.

Preambulum
A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének
pótolhatatlan forrásai, a nemzeti és az egyetemes kulturális örökség egészének
elválaszthatatlan összetevői; szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az e
fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a
nyilvánosság számára történő széleskörű és egyenlő hozzáférhetővé tétele a mindenkori
társadalom kötelezettsége.
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének alapfeltétele a
könyvtári rendszer, amelyen keresztül az információk szabadon, bárki számára hozzáférhetők.
A könyvtári ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társadalom egésze
szempontjából szükséges, a könyvtári és információs szolgáltatás állami fenntartása stratégiai
jelentőségű. A könyvtári rendszernek az állampolgárok érdekeit kell szolgálnia.
A nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megőrzése,
méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek
javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek, valamint az ezek
megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek működésének elősegítése a társadalom
közös érdeke.
E célok megvalósítása érdekében Mátramindszent községi Önkormányzat képviselőtestülete a kulturális javak védelméről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-a alapján az önkormányzat által ellátandó közművelődési
feladatokról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1.§.
A rendelet célja, hogy Mátramindszent község adottságainak, helyi értékeinek és a
lakosság szükségleteinek figyelembevételével meghatározza a település
közművelődésének önkormányzati feladatait, a közösségi művelődés támogatásának
módját.
Alapelvek
2.§.
(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítja a község polgárainak a jogát
• a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerése a történelem
alakulásában, a nemzeti és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint biztosítsa az
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésre álló
eszközök útján,

-2• a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,
• műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, a közművelődési
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához,
közművelődési közösségi színtér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint
szervezet alapításához, működtetéséhez.
(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során
tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a törvényben és e rendeletben rögzített
jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3.§.
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő
Mátramindszent község területén lakó állampolgárokra; a településen működő azon
intézményekre, szervezetekre, társulásokra, amelyek a jelen rendeletben szabályozott
feladatokat látják el.

Az önkormányzat által ellátandó közművelődési feladatok
4.§.
(1) Az önkormányzat biztosítja – az ÁMK intézményegységeként működő - Művelődési Ház
és Integrált Könyvtár működési feltételeit, ennek keretében:
a) kiadja az intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves
munkatervét és költségvetését;
b) biztosítja az intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és
tárgyi feltételeket;
c) meghatározza az intézmény használati szabályait, működésének módját, az intézmény
feladatait;
d) közművelődési megállapodás keretében gondoskodik az intézményi szolgáltatások
folyamatos biztosításáról.
(2) Az önkormányzat támogatja a helyi közművelődési tevékenységet, közösségi színtereket,
ennek formái különösen
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák szervezése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
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befogadás elősegítése, az ünnepeke kultúrájának gondozása;
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének a támogatása;
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
elősegítése;
f) a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
h) egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
(3) Az önkormányzat segíti, támogatja továbbá
a) a község szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítését, a település polgárai életminőségének javítását;
b) a község tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő
tevékenységét;
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét;
d) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési
kezdeményezéseit;
e) a gyermekek és a fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét, közösségi
életét;
f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;
g) a humán és a közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi
művelődésszociológiai kutatásokat.

A közművelődési feladatok ellátásának módja
5.§.
(1) Az önkormányzat közművelődési intézményt működtet Művelődési Ház és Integrált
Könyvtár néven, mely az alapító okiratában rögzített módon látja el közművelődési
feladatait, valamint közművelődési feladatok ellátására közművelődési
megállapodást köthet.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni
a) a község közoktatási intézményeivel;
b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;
c) az egyházakkal;
d) a közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel;
e) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel,
civil szervezetekkel.
(3) Az önkormányzat a (2) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és
magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az önkormányzati intézmény által nem
ellátott közművelődési feladatok teljesítése érdekében közművelődési megállapodás
keretében szerződéses kapcsolatot létesíthet.
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képviselő-testület dönt.
(5) A törvény, és ezen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az önkormányzat közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a jegyző,
gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal, szakmai ellenőrzését a képviselőtestület látja el.
6.§.
Mátramindszent község területén a Mátramindszentért Közalapítvány, és a Mátramindszenti
Tájház Közalapítvány működik, mely közalapítványok alapító okiratuk szerint
végzik közcélú feladataikat.
A közművelődési feladatok finanszírozása
7.§.
(1) Az önkormányzat a közművelődési intézménye és a közösségi színterek fenntartásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a közművelődési megállapodásban
rögzített feladatok finanszírozásának mértékét az éves költségvetési rendeletében
határozza meg.
(2) A civil szervezetek és más közösségek támogatására a Képviselő-testület a
költségvetésben forrást biztosít. Az összeg elosztásáról – kérelemre – a Képviselőtestület dönt.
8.§.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Mátramindszent, 2002. július 11.
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