Kéty Község Önkormányzatának Képviselőtestü|ete
í312009. (2010.l.01.) számú rende|ete
a községi közművelődési feIadatok e|látásáró|

!é!v K9zség Önkormányzatának

Képviselő-testÜlete a helyi önk ormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10.S. a.) pontjában, valamint a kulturális javak védelmérő|és a
muzeális intézményekről, a nyílvános könyvtári ellátásró| és a közmrivelődésrő| szó|ó
1997. évi CXL. törvény 77. s -ban fog|a|t fe|hata|m azás a|apján közműve|odési feladatairó|,
azok intézményiés intézményen kívÜ|i szervezeti keretéről, kö|tségvetési támogatásáró|,
va|amint a szo|gáltatások díjköte|es és díjmentességikörérő| az a|áobi rende|etetátxot;a.
1.S.

A

rendelet hatálya a Kéty község közigazgatási terÜ|etén fo|ytatott közműve|ődési
tevékenységre és az azokban résztvevő személyekre, valamint a kétyi |akosok és
szervezetek á|ta| Kétyen kívÜlfo|ytatott közművelődésítevékenységre terjed ki.
2.S.

A rende|et cé|ja és az ebbő| következő helyi feladatok:
(,l) a te|epü|és hagyományainak ápolása

- a helytörténeti, honismereti tevékenységfej|esztése keretében,
- népművészeti és hagyományőrző közösségek é|etre hívásáva| és működtetéséve|,
_ a he|yi társadalom kieme|kedő közösségeí és szemé|yiségei
közmrjve|ődési
_

szerepének növelése á|ta|,
a he|yi értékekvédelménekés ápolásának biztosításáva|,
a|apítványok, egyesületek támogatásáva|,
e|ismerések ösztönző hatása révén;

(2) a te|epülésen értékteremtő tevékenységekfej|esztése

-

öntevékeny körök és csoportok keretében,
kieme|kedő tehetségtÍhe|yi a|kotók támogatásáva|;

a helyi térségiés a saját községi kulturá|is értékek
közvetítése és továbbadása
isko|án kívÜ|i és fe|nőttoktatási keretekben,
rendezvények, kiá|lítások, ta|á|kozók, bemutatók révén,
kÜ|önösen á|lami, egyházi és egyéb helyi Ünnepi és kieme|kedő a|ka|makhoz
kapcsoltan;
(3) az európai, az összmagyar,

-

a település természeti, környezeti, történelmi, ku|turá|is
közismertté tétele
a telepÜlés határain kívüli bemutatkozások keretében,
(4)

-

és közösségi

értékeinek

a te|epÜ|ésre irányuló kulturá|is turizmus fejlesztéséve|;

(5) rekreáciis, szabadidős, szőrakozási és közösségi

_

kiemelten az ifjúság és az időskorúak számára.

lehetőségek megteremtése

3.S
A feladatok ellátásának szervezeti keretei:

Az Önkormányzat a fenti fe|adatok hatékony megva|ósítása érdekébenműködteti

(1)

te|epü|és könyvtárát, mint mozgókönyvtárat
Könyvtár Könyvtári Szo|gá|tató he|ye is).

az

(ame|y egyÚttal

a

l||yés Gyu|a Megyei

Az Önkormányzat szÜkség szerint |ehetővé teszi egyéb meglevő intézményei tárgyi és
személyi fe|téte|rendszerének, illetve illetékességi terÜ|etéhez tartoző köz- és egyéb
szo|gá|tató terÜ |etek ku |tu rá| is cé| ú kiakn ázását, Ezek:
(2)

-

óvoda,
sportlétesítmény,
Műve|ődési Ház, iskola épÜ|ete,
Körjegyzőség Házasságkötő terme
te|epü|és központja,

(3)

Az

Önkormányzat e|fogadja egyéb szervezetek feltételrendszerének haszná|ati

|ehetőségét azok fe|aján|ása esetén. l|yen pé|dáuI az kato|ikus templom épÜ|ete.

Önkormányzat egyÜttműködik a községben bejegyzett kulturá|is cé|úcivi|
szervezetekke| (egyesÜ|etekke| és a|apítványokka|), és amennyiben az egyÜttműködo
szervezetek száma e|éri a kettőt, akkor az Önkormányzat Körjegyzőjének
közreműködéséve| |étrehozza és működésében segíti a Községi Közműve|ődési Tanácsot,
ame|y az Önkormányzatot segíti a helyi közművelődési igények összegyűjtésében,
megfoga|mazásában, rangsoro|ásában, i||etve a he|yi állampo|gárok érdekeit érvényesítve

(4)

Az

kontro||á|ja e rende|ete vég rehajtásában.

4.S
Az önkormányzat közösségi színtérkéntmtjködteti a Kétyi
Mozgókönyvtárat(Kéty, Rákóczi u.83.)
a kétyi Műve|ődési Házat (Kéty'Rákóczi u,170) a Kétyi
Postateret, J átszóteret(Kéty, Heged űs Gy' u. ) az ott időszakosan, fa| usi
nagyrendezvényeken m ű köd o szabadtéri szín paddal.
(2)Az (1) bekezdés szerinti közösségi színtérfe|adatait szakfe|adaton látja e|,
költségvetését az önkormányzat kö|tségvetése a műve|ődési házak tevékenysége
szakfe ad aton és a Közm űve od és i Kö nyvtá ri tevéke nysé g sza kfe ad ato n tarta|mazza'
(1)

I

I

I

(3)Je|en rende|et 2' $-ában meghatározottfeladatokat az önkormányzat közösségi
színterei útján |átja e|.

5.S
A fe
(1)

|ad ato k e

| |

átásá

n

ak

fi n a n

sz ír ozási fo rm á

i :

Az Önkormányzat e rendelete 3. $ (1) és (2) bekezdése szerinti szo|gáltatásai tárgyi

és személyi feltételeinek, valamint folyamatos működésének pénzügyi fedezetét saját
kö|tségvetése részekéntbiztosítja
a központi közműve|ódési normatív támogatás, va|amint
saját egyéb önkormányzati bevéte|ei terhére.

_
-

(2) Ezen intézményeibena közösségi terek ku|turá|is célúhasználatát

-

térítésmentesenbiztosítja az isko|ai és óvodai Ünnepségek, 5 évente megrendezésre
kerÜ|ő osztályta|á|kozók |ebonyolításához, a te|epÜlésen működo civil szervezetek
rendezvényeihez,
bér|etei d'rj e||enében biztosítja lakoda|mak, búcsúkmegrendezéséhez,a település
nagyrendezvényein résztvevő, szo|gáltatást nyújtó természetes, i||etve jogi
szemé|yiség ge| rende|kez ők számára,

(3)

A 4. s Q)

kö |tségvetés i re

n d

bekezdése szerinti térítésekés díjak mértékétaz Önkormányzat
e

|ete me lé kletében éve nte határ ozza meg.
l

A nem kulturá|is (p|. kereskedelmi cé|ú)igénybevéte|esetén az önkormányzat Hivata|a
jogosu|t eseti piaci árképzésse| megállapítani a bérbeadási d,tjat.
(4)

Az Önkormányzat az intézményeiilletve szo|gá|tatások fenntartásán tú| közművelődési
ieiadatainak végrehajtását az egyÜttműködő egyéb szervezetek támogatásán keresztÜl is
(5)

finanszirozza.

A 4. s

(5) bekezdés szerinti finanszírozás céljából mindenkori

költségvetési
iende|etében közműve|ődési támogatási keretet kÜ|önít e|, és az ebbő| való részesedésre
meghívásos pá|yázatot ír ki az egyÜttműködő szervezetek számára.

(6)

Az Önkormányzat mindenkori kö|tségvetési rende|etében elkÜ|önített keretet á||apít
meg továbbá a tárgyévben rendezendő ünnepségek és he|yi nagyrendezvények
(7)

finanszírozására'

6.S

A fe|adatok e||átásában közreműködő
(1)

személyek és szervezetek elismerési formái:

A közmŰve|ódési fe|adatok e||átásában közremŰködő

és kieme|kedő érdemeket szerző

szemé|yek és szervezetek elismeréséreaz tnkormányzat kÜlön rende|etben
kitüntetéseket és díjakat alapít'

he|yi ku|túra terÜ|etén kieme|kedő tehetségnek bizonyu|ó szemé|yek számára az
^
kö|tségvetési rende|etében szükség esetén ösztönd,rj-keretet á||apíthat
öntor'anyzat
meg, ame|ynek igénybevéte|i módját ugyanott szabá|y ozza'
(2)

7.S
Ezen rendelet kihirdetése napján, 2010. január elsején lép hatályba, és visszavonásáig
érvényes.

Kéty' 2009. december 15

.

Zo|tán
Polgármester
Gödrei
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