Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
9/1999./VI. 24./ sz. rendelete a helyi közművelődésről
/16/2009./XII.21./ sz. rendelettel módosítottan egységes szerkezetben/
Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 16.§. /1/ bekezdésében és a Kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.
I. A rendelet hatálya
1.§. A rendelet hatálya kiterjed Pacsa Város Önkormányzat közigazgatási területén a
közművelődésben résztvevő valamennyi természetes és jog személyre, és jogi személyiséggel
nem rendelkező kulturális közösségre.
II. A rendelet célja
2.§./1/ A rendelet célja az önkormányzat közművelődési feladatainak, a feladatellátás
elősegítése érdekében a feltételrendszer módjainak és a feladatfinanszírozás rendszerének
meghatározása.
/2/ A kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a közreműködő
intézmények és egyéb szervezetek tevékenységének szabályozása.
/3/ Az önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket
tartalmazó feladat meghatározása.
/4/ A közművelődési közösségi színterek és a településen működő civil szervezetek
együttműködésének összehangolása, a szervezeti és szakmai önállóság tiszteletben tartásával.
III. Közművelődési feladatok
3.§./1/ A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenység
támogatása közcél.
/2/ Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a./ az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, a felnőtt oktatási lehetőségek megteremtése,
b./ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak feltárása,
megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d./ az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatása,
e./ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f./ a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása, a rendelet céljainak
figyelembe vételével,
h./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, az önkormányzat anyagi teherviselésének
függvényében.

IV. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
4.§. /1/ Az önkormányzat a közművelődés feladatai körében tevékenységét az alábbi
szervezetek útján látja el:
a./ Saját működtetésű / szakfeladat / Körzeti Könyvtár
Művelődési Ház
Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Pacsa, mint szolgáltató révén:
Falutévé
Képújság
b./ Közművelődési megállapodás keretében a helyben működő, közművelődési célokat is
alapszabályukban feltüntető és megvalósító nonprofit szervezetek révén.
/2/ A közművelődési színterekben az önkormányzat az anyagi lehetőségei függvényében
biztosítja a kulturális és sportcélú szabadidő teltöltéséhez szükséges feltételeket.
/3/ Az önkormányzat a saját szervezeteiben a közművelődési színterek működtetéséhez
szükséges személyi feltételeket a jogszabályokban meghatározott minimum szinten garantálja.
A saját szervezetiben foglalkoztatott létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.
/4/ Az önkormányzat a közösségi színterek fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a
lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék
igénybe a közösségi színtér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a
minimális működési feltételeket. A térítésmentesen látogatható színtereket a közművelődési
megállapodásban kell meghatározni. A közművelődési megállapodás e rendelet mellékletét
képezi.
/5/ A közművelődési feladatok ellátásához a közösségi színterek programját, éves
munkatervét a közösségi színterek vezetői készítik el együttműködve az önkormányzat
intézményeivel, valamint közművelődési célokat is megvalósító nonprofit szervezetekkel.
A következő évi programot és a munkatervet a tárgyévet megelőző év november 30-ig az
Oktatási, Közművelődési és Sportbizottság véleményezi, és azt a képviselő-testület hagyja
jóvá, a tárgyévi költségvetési rendeletben biztosítva a végrehajtásához szükséges forrásokat.
V. A közművelődési színterek feladatellátás formái
5.§. Az önkormányzat az iskolarendszeren kívüli képzések keretében az alábbiakat biztosítja:
a./ a helyi lakosság megélhetéséhez szükséges képzési lehetőségek biztosítása, tanfolyamok
szervezése,
b./ magánszálláshely hasznosításával kapcsolatos tanfolyam szervezése, szervezési
tudnivalók,
c./ alapfokú nyelvtanfolyamok- vendéglátással kapcsolatos alap szókincs megszerzése,
d./ ismeretterjesztő előadások szervezése
e./ számítástechnikai képzés lehetőségének kialakítása,
f./ természetbarát- környezetvédő közösség segítése,
6.§. A helyi kultúra gondozásán belül
a./ a település, a mikrorégió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek,
hagyományainak feltárása, megteremtése,
b./ helytörténeti településismertető kiállítás támogatása,
c./ helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
d./ műsorok, bemutatók, tudományos emlékülések, vetélkedők szervezése,
e./ a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei, tevékenységének méltatása,
szerepük növelése,
f./ a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése,
7.§. Az egyetemes, nemzeti kultúra gondozásán belül:

a./ a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak teremtése,
b./ az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra megismerésének biztosítása,
c./ színházi előadások, hangversenyek művészeti kiállítások szervezése,
d./ népdal, néptánc közösség létrehozása, működtetése, találkozók rendezése,
e./ nemzeti és helyi ünnepek, a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertebbé tétele,
f./ a helyi kulturális turizmus ösztönzése, regionáli rendezvények szervezése a helyi
társadalom értékeinek bemutatásához.
8.§. Amatőr alkotó, művelődő közösségek terén:
a./ amatőr művészeti csoportok, olvasó körök, alkotó táborok támogatása,
b./ kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, szakmai támogatásának biztosítása,
c./ a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához segítség nyújtása,
kiállítások rendezése.
9.§. A helyi közösségi élet támogatásának keretében:
a./ a település különböző civil közösségeinek igény szerinti segítése, település védő, szépítő,
természet-, környezet, érdekvédő, helytörténeti egyesület támogatása, közös akciók
szervezése,
b./ az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése,
c./ helyi együttműködésekhez a közművelődési intézmény a közösségi színtér igénybe
vételéhez lehetőség biztosítása,
d./ pályázati lehetőségekről információk kínálata a közösségeknek,
e./ kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztés, eseménytáblák kihelyezése
10.§. A kultúrák közötti kapcsolatok elősegítése érdekében:
a./ kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,
b./ kapcsolat kiépítése a partnertelepülések és más nemzetek kulturális intézményeivel,
szervezeteivel.
11.§. A kultúrált szabadidő feltételei biztosítása során:
a./ a közművelődési intézményben, a közösségi színtérben a polgárok közösségi
művelődéséhez, rekreációjához a célnak megfelelő esztétikus, célszerű környezet és
infrastruktúra biztosítása,
b./ az adott tevékenységekhez szakember biztosítása.
12.§ Az egyéb művelődési lehetőségekhez kapcsolódóan:
a./ a közművelődési intézményekben sajtótermékek, könyv, zenei- és videó dokumentumok,
színház és hangversenyjegyek árusításának segítése.
b./ információk gyűjtése és közismertté tétele a település oktatási, kisebbségi, egyházi
intézményei, civil szervezetei által kínált művelődési lehetőségekről,
c./ a település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, kulturális piacának segítése,
d./ közérdekű, közhasznú kiállítások rendezése,
e./ helyi újság, kábeltévé, megyei újság szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése,
f./ hazai, külföldi / partnertelepülések / turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése,
g./ jeles napokon ajándékvásárok, börzék szervezése.
VI. A közművelődés helyi képviselete
13.§. /1/ Pacsai székhelyű társadalmi szervezetek az 1997. évi CXL. tv. 82-83. §. a., pontja
alapján közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanácsot
alakíthatnak.
/2/ A tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiséggel nem
rendelkező kulturális közösség, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági
vállalkozás képviselője.
/3/ A Közművelődési Tanács:

a./ Véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési
tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
b./ figyelemmel kíséri és véleményezi a közművelődési célú önkormányzati támogatás és
egyéb vagyoni eszközök felosztását,
c./ elősegíti a különböző közművelődési szervezetek együttműködését,
d./ Közművelődési Tanács létrehozása esetén működésének részletes szabályait a Szervezeti
és Működési Szabályzatban, annak mellékleteként kell meghatározni.
VII. A közművelődés finanszírozása
14.§. /1/ A közművelődési színterek a működésükhöz szükséges költségeket saját bevételből,
pályázatok útján elnyert bevételből és önkormányzati támogatásból finanszírozzák.
/2/ Az egyes feladatok ellátásához nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét- teljes,
részleges, önköltséges bontásban - a helyi önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.
/3/ Pacsa Város Önkormányzat
a./ teljes mértékben finanszírozza a nemzeti és állami ünnepekhez kapcsolódó közművelődési
és kulturális rendezvények kiadását a képviselő-testület által adományozott kitüntetések,
rendezvények kiadásait,
b./ részben támogatja történelmi és a helyi eseményekhez kapcsolódó nemzetközi, országos,
regionális és helyi idegenforgalmi, turisztikai jelentőségű, a település idegenforgalmi
szerepvállalását növelő rendezvényeket, amennyiben megfelelnek a rendeletben
megfogalmazott céloknak.
/4/A támogatás benyújtására bármely magánszemély és szervezet jogosult. A támogatás iránti
kérelmet az Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
VIII. Záró rendelkezések
15.§. E rendelet 1999. július 1-én lép hatályba.

