Önkormányzat Söpte Képviselő-testületének
3/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete
A község közművelődési feladatairól

Önkormányzat Söpte Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység
támogatása
közcél.
Ehhez a feltételek biztosítása alapvetően állami feladatokon túl önkormányzati feladat.
(2) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése
népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom
kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi
értékek védelmének erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek
támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.
c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek,
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása,
d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti tevékenység, az
amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók
támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kulturális turizmus támogatása,
e) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
2.§ A művelődési jogok minden polgárt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet
szerinti megkülönböztetés nélkül.

3.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,
b) az önkormányzat mindenkori közösségi színtereire, továbbá ezek fenntartóira,
működtetőire, alkalmazottaira,
c) e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon
támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és
működtetőire,
d) a képviselő-testületre és szerveire.
(2) Megállapodás kötése esetén a megállapodások a jelen rendelet függelékét képezik.
4.§ A képviselőtestület anyagi lehetőségei függvényében gondoskodik közösségi színtér
fenntartásáról, működtetéséről és szakmai szolgáltatások folyamatos fejlesztéséről, hogy az
1. §. /2/ bekezdésében meghatározott célok minél szélesebb körben megvalósulhassanak.
5.§. (1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása. Az önkormányzat közművelődési feladatának ellátása során az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanokban biztosít közösségi színteret ahol közösségi,
közművelődési tevékenység folytatható. A közösségi teret elsősorban a helyben működő
szervezetek, közösségek, helyi polgárok számára biztosítja. Az itt felsoroltak számára a
közösségi teret általában ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani, indokolt esetben
ellenszolgáltatás kérhető.
(2) Az (1) bekezdésben nem említettek számára a közösségi teret olyan formában biztosítja,
hogy ezzel az (1) bekezdésben említettek ne kerüljenek hátrányba vagy ne lehetetlenüljön el
tevékenységük. Az itt felsoroltak számára a közösségi teret ellenszolgáltatásért vagy
indokolt esetben ellenszolgáltatás nélkül kell biztosítani.
(3) Az e §-ban említett esetekben a közösségi térben végezhető tevékenységen az 1.§ (2)
bekezdésben említetteket kell érteni.
(4) Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik
helyi és társtelepülési intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen az
alábbiakkal:
a) Klubkönyvtár Söpte,
b) Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda Söptei Tagintézménye,
c) Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Vassurányi Tagintézménye,
d) Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár,
e) Söpte Sportegyesület,
e) Egyház.
(5) Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti a Klubkönyvtárat 9743 Söpte, Petőfi
Sándor u. 61.
(6) a Klubkönyvtár nyitvatartási ideje:
Szerda : 14:00-17:00
Péntek: 15:00-17:00
Szombat: 9:00-10:00
(7) Az ifjúsági klub nyitvatartási ideje:
Szerda, Péntek, Szombat, Vasárnap: 17:00-21:00
(8) Az önkormányzat a Klubkönyvtárban havonta egy alkalommal, …. 21 óráig biztosít
lehetőséget közösségi rendezvényre, együttlétre.
6.§ (1) Az 1. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátását az önkormányzat
közművelődési megállapodás kötésével biztosítja.

