Zalaháshágy község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/1999. (VI. 1.) számú rendelete
a helyi közművelődésről
Zalaháshágy község Önkormányzat Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 77. §-a felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekre
b) azon nem önkormányzati fenntartású és finanszírozású közművelődési intézményeknek,
nonprofit
közösségi
szervezeteknek,
gazdasági
társaságoknak,
vállalkozóknak,
magánszemélyeknek és társulásaiknak a helyi kulturális életet gazdagító tevékenységeire és
szolgáltatásaira, amelyek ellátására Zalaháshágy község Önkormányzata e szervezetekkel
közművelődési megállapodást köt,
c) a közművelődési tevékenységek résztvevőire.
Helyi közművelődés
2. §
Közművelődési célok és feladatok
(1) Az Önkormányzat által biztosított közművelődési tevékenység formái:
a) ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
b) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
c) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
d) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
(2) Az Önkormányzat által biztosított konkrét közművelődési tevékenységek
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén:
- amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves
tevékenységek, irodalmi olvasó-önképző körök szervezése,
- kiemelkedő képességű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának
biztosítása,
- ismeret- és készségfejlesztéshez gyűjtő, modellező, barkács körök szervezése, összefogása,
az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel segítése.
b) az (1) bekezdése b) pontja esetén:

- a település civil közösségeinek segítése, művelődési szándékaik támogatása, igény szerint
fórumok, bemutató estek, közös akciók szervezése,
- az ifjúság érdekérvényesítő, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek intézményi
segítése,
- helyi együttműködésekhez a közművelődési intézmény ingyenes biztosítása. A közösségi
akciókhoz téri, tárgyi feltételek biztosítása, a civil közösségek önigazgatását,
érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről információk kínálata.
c) az (1) bekezdése c) pontja esetén:
- a közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez,
alkotó tevékenységéhez és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű környezet
és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.
d) az (1) bekezdés b) pontja esetén:
- közművelődési intézményben sajtótermékek, könyv, zenei-, és video dokumentumok,
színház- és hangversenyjegyek, játékok árusításának segítése,
- kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesztiválokra
utak szervezése,
- tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről,
- információkínálat a gyógyturizmus lehetőségeiről,
- lakossági hirdetésekhez közművelődési közösségi színtér biztosítása,
- fénymásolás, számítógép használati lehetőségek biztosítása.
3. §
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósítása érdekében
közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt (községháza) biztosít. Ezek használati
szabályait, működési módját külön szabályzat tartalmazza.
4. §
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái
(1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatait alapvetőn
költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása saját bevétele, a központi költségvetésből
származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és
az elkülönített állami pénzalapokból, más szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja az intézményfenntartás
költségeit, a szakmai és kisegítő munkakörök bérköltségét, a technikai-műszaki feltételeket, a
közművelődési tevékenységek megvalósításához szükséges pénzeszközöket.
(3) A közművelődési intézmény díjmentes és díjköteles szolgáltatásait az 1. számú melléklet
tartalmazza.

5. §
(1) A közművelődési intézménynek a feladatellátáshoz szükséges és elégséges, megfelelő
szakképzettségű személyi állománnyal kell rendelkeznie.
(2) A megfelelő színvonalú munkavégzés érdekében az önkormányzat biztosítja a folyamatos
továbbképzés, ismeret-megújítás feltételeit, 7 évente szervezett képzésben való részvételt.
6. §
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
Az önkormányzat e rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását
elősegítése érdekében együttműködik az azonos érdekű, tevékenységű támogató partnerekkel,
az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetekkel, a helyi, megyei, regionális,
országos kulturális, oktatási, könyvtári, muzeális, művészeti intézményekkel, egyházakkal,
egyesületekkel, alapítványokkal, kommunikációs szervezetekkel, sportlétesítményekkel,
önkormányzatokkal, közigazgatási szervezetekkel.
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
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1. sz. melléklet a 4. § (3) bekezdéshez
1. Közművelődési intézmény díjmentes szolgáltatásai
- helyi és egyéb civil, nonprofit szervezetek által tartott rendezvény
- helyi és országgyűlési választással, országos és helyi népszavazással kapcsolatos
rendezvények
- Zalaháshágy község gyermekei és ifjúsága által, illetve részükre tartott nem
nyereségorientált rendezvény
- gazdasági társaságok, pénzitézetek által tartott taggyűlés, közgyűlés, részközgyűlés
- közszolgálati rendezvények, tájékoztatók, bemutatók
- Zalaháshágy község polgármestere által esetenként engedélyezett rendezvények
2. Közművelődési intézmény díjköteles szolgáltatásai
Minden, az 1. pontban nem szereplő rendezvény.

