Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának
6/2001. (IX. 13.) sz. rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján
a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
I.

rész

Általános rendelkezések
Alapelvek
1. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a község minden polgárának jogát
a., a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét
a rendelkezésére álló eszközök útján;
b., a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;
c., műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési jogi érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.
2. § Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellet sem. A közművelődési tevékenység során tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Tv-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti és társadalmi származás,
vagyoni, születési különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3. § E rendelet hatálya kiterjed
- községben lakó, a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában
résztvevő állampolgárokra;
- az önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira.

2.

II.

rész

Az önkormányzat közművelődési feladatai
4.

§ Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
a., az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismerését és terjesztését;
b., a szlovák nemzetiségi hagyományok őrzését, a nemzetiségi nyelv és kultúra ápolását, fejlesztését, valamint sajátos helyi nemzetiségi hagyományok megismertetését és népszerűsítését;
c., a kegyeleti kultúra és ünnepek kultúrájának gazdagítását, a falu születésnapjának
(július 9.) méltó megünneplését;
d., a gyermekek és fiatalok művelődési, alkotó tevékenységének segítését, közösségi
életük feltételeinek megteremtését;
e., az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a nemzetiségi tánccsoport és pávakör működésének
biztosítását;
f., a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását.
III.

rész

Az önkormányzat közművelődési intézményei
5. § Az önkormányzat a közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében intézményeket - közösségi házat és könyvtárat - működtet.
6. §. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja
- az önkormányzat oktatási intézményeit;
- helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezeteket;
- a szlovák kisebbségi önkormányzatot.
7. § Az önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak megvalósítására a Tv. követelményeinek megfelelő jogi személyekkel és magánszemélyekkel
közművelődési megállapodást köthet.
IV.

rész

A közművelődési tevékenység finanszírozása
8. §. /1/ Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből
származó normatív állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati
úton elnyerhető támogatás.
/2/ A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok ellátásáért az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti.
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V.

rész

Záró rendelkezések
9. §. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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