PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/1999. (V. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről*

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 77. §-ában kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
I. Fejezet
A helyi közművelődés kiemelt céljai
1. §
(1) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
(2) 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 "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése, a
település, környezetvédő természetbarát közösségek szervezése, támogatása, helyi alapítványok, kitüntetések, díjak alapítása.
(3) Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása, fejlesztése.
(4) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek,
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása.
(5) A civil közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók fogadása,
gondozása.
(6) A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, kapcsolat a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása.
(7) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
*

Az 5/2004. (III. 26.), a 20/2009. (IX. 25.), a 12/2010. (VIII. 27.) és a 19/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.
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2. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közművelődési intézményre és alkalmazottaira.
II. Fejezet
A település közművelődési feladatainak meghatározása
3. §
(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése.
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
(3) Az egyetemes, a nemzeti és nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése és megértése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatása.
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek feladatkörben történő biztosítása.
(8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
III. Fejezet
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
4. §
(1) A rendelet 2. §-ában megjelölt közművelődési feladatokat a képviselőtestület és szervei, a polgármester, az oktatási, kulturális és sportbizottság, a
polgármesteri hivatal látja el az alábbi feltételekkel:
a) az önkormányzat a közösségi színteret a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum közművelődési intézménye a Dorogi
Márton Művelődési Központ Tagintézmény működtetése útján biztosítja.
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b) a feladatellátásban részt kell vállalniuk az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményeknek.
(2) Az önkormányzat számit a civil szervezetek, önszerveződő közösségek tevékenységére.
(3) A szórakozás kulturált lehetőségeire, a testkultúra fejlesztésére az önkormányzat
létesítményeivel lehetőséget biztosít.
(4) Az önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítását segítik az általa
létrehozott közalapítványok.
IV. Fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái
5. §
(1) Az önkormányzat teljes mértékben támogatja a 4. § (1) bekezdés a) pontjában
szereplő intézménye működését.
(2) Az önkormányzat költségvetésében meghatározott módon részben támogathatja
művelődési intézményeinek
a) szakmai kiadásait,
b) rendezvények költségeit.
(3) Az intézmény saját bevételét (pályázaton elnyert pénzösszeg is) teljes mértékben
szakmai fejlesztésekre, rendezvények lebonyolítására fordíthatja.
(4) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységet ellátókat pénzügyi támogatásban részesíti a következők szerint:
a) intézmény-finanszírozás,
b) pályázati rendszerben közalapítványokon keresztül,
c) civil szervezetek támogatását célzó önkormányzati alapból.
V. Fejezet
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
6. §
Az önkormányzat az 1. §-ban megfogalmazott közművelődési feladatok elvégzése
érdekében együttműködik a településen közművelődési tevékenységet is folytató
közhasznú szervezetekkel, a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szerveivel, a településen működő könyvtárakkal, múzeummal, civil szervezetekkel, közoktatási intézményekkel, egyházakkal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a
Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájával, mint Közművelődési
Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató intézménnyel és Püspökladány testvérvárosaival.

4

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 1999. június 1-én lép hatályba.
Jogharmonizációs záradék:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.

Dr. M o l n á r László s.k.
polgármester

K e s e r ű László s.k.
aljegyző

