Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(…) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatokról
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Általános rendelkezések
A rendelet célja, hogy meghatározza Sajókaza Községi Önkormányzat közművelődéssel
kapcsolatos feladatait, elősegítve az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását,
biztosítsa a művelődés helyi feltételeit, lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, a
helytörténeti és honismereti mozgalom fejlődését, elősegítse a kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését, rögzítse a könyvtárhasználat jogának biztosítását, szabályozza a nyilvános
könyvtári ellátás működését.
2.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira.
3.§
Az önkormányzat közművelődési feladatai
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait a Radvánszky Béla Kultúrház és Könyvtár,
Radvánszky Kastély, valamint a Kastély kert fenntartásával és működtetésével látja el.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil
szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is
végző gazdasági társaságok közreműködését.
(3) A könyvtári szolgáltató hely működtetése a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral kötött
megállapodás alapján történik.
(4) A könyvtári szolgáltató hely működtetésében az önkormányzat által ellátandó feladatok:
a) Az önkormányzat ellátja a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából
eredő teendőket, rendszeres nyitva tartással, könyvtáros alkalmazásával, a lakosság részére
térítésmentesen működteti a könyvtári szolgáltató helyet,
b) Működteti a könyvtári szolgáltató helyet, gondoskodik a helyiség fűtéséről, világításáról,
takarításáról, az állomány és a berendezések biztosításáról,
c) Költségvetésében gondoskodik a könyvtári szolgáltató hely helyiségének működési
feltételeiről,
d) Az elektronikus információ szolgáltatások igénybe vételéhez internet szolgáltatást biztosít.

(5) Az önkormányzat a kitűzött célok megvalósítása érdekében az alábbi közművelődési
tevékenységeket támogatja:
a) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások gondozása, kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek
szervezése,
b) óvodás- és iskoláskorú gyermekek részére játszóház tartása,
c) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének, közösségi élete
érvényesítésének segítése, működésükhöz helyiségek és színtér biztosítása,
d) az intézményben működő alkotócsoportok (kézműves, színjátszó, fotó) tevékenységének
támogatása,
e) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
4.§
A közművelődés finanszírozása
Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek forrása a
saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított
előirányzatokból származó bevétel és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi ,
egyéb forrásokból pályázati úton elnyert összeg.
5.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 19/2002.(XII. 12.) önkormányzati rendelet.

