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Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2002.(VI.26.) Ök. rendelete
a közművelődésről

A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési
tevékenységek támogatása közcél. Ennek a megvalósítása érdekében a
Képviselő – testület a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya kiterjed Medgyesegyháza területén működő azon
intézményekre, szervezetekre, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben
szabályozott feladatokat ellátják, vagy közreműködnek benne.
A rendelet célja
2§.(1) A település polgárainak művelődéséhez igényes, esztétikus, méltó
feltételek biztosítása.
(2) A hagyományok ápolása ,a helytörténeti, népművészeti hagyományőrző
közösségek támogatása, a településről elszármazottakkal kapcsolattartás
elősegítése.
(3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseinek segítése.
(4) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének
támogatása.
(5) Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti
körök, műhelyek támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség
biztosítása.
(6) Civil közösségek együttműködésnek ösztönzése, speciális
helyzetű
népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása.
(7) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek
közismerté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése,
testvérvárosok
kulturális
intézményeivel
való
együttműködés,
kapcsolatfejlesztés, kulturális turizmus támogatása.
(8) Helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása, fejlesztése,
tájékoztatás az európaiság szelleméről, az Európai Unióhoz csatlakozás
folyamatáról.
(9) A kisebbségi kultúra hagyományainak feltárása, gondozása, fejlesztésének
segítése.
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A közművelődési feladatok meghatározása
3.§ (1) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
önismeretet, életminőséget növelő és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek támogatása, humánerőforrás fejlesztése.
a.) Munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, különböző
tanfolyamokhoz helyszínbiztosítás (terem bérbeadás), feltételek
megléte esetén ezek szervezése, lebonyolítása.
b.) – megélhetést segítő körök (varró, szövő, fonó,…) a mindennapi élet
gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok (barkács, szabóvarró, sütő- főző,…) bemutatók, akciók szervezése,
c.) – iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: idegen nyelv, felvételi
előkészítő, korrepetáló tanfolyamok szervezése,
d.) – mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tábor, konzultáció
kínálata,
e.) – aktuális kérdésekről szeminárium, szellemi- és vitafórum kínálata.
(2) A nagyközség környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
a.) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és
állapotának közismertté tétele, a helyi tudás, „gazdatudat” erősítése
érdekében a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
hatékonyságának segítése.
b.) A helytörténeti tevékenység, a közösségi emlékezet gazdagítása,
kiállítások szervezése. Helyi ünnepi alkalmak, a „Medgyesi Napok”,
„Dinnyefesztivál” megrendezése, bemutatók, versenyek, vetélkedők
szervezése.
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása.
a.) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az
élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez,
esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, a
kisebbségi kultúra értékei megismerésének biztosítása, színházi
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előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, művészeti
baráti körök szervezése.
b.) Népdal, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség működtetése,
segítése, találkozók, fesztiválok rendezése.
A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi
hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés
lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása, hatékonyságának
támogatása.
c.) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez
kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése.
d.) Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása.
e.) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi,
regionális
kulturális
turizmus
lehetőségeinek
felkutatása,
testvértelepülésekkel közös, illetve kölcsönös kulturális rendezvények
szervezése.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
a.) Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása, tanfolyamok,
alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó táborok
kínálata, nyári táborok szervezése.
b.) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének,
zene, táncegyüttesek szervezése, népi iparművészeti képességek
fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, a készült művekből bemutatók,
kiállítások szervezése.
c.) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük
szakmai támogatásának segítése.

4
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése.
a.) A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil
közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik
támogatása, település-, természet-, és környezetvédő, szépítő körök,
helytörténeti szakkör összefogása, számukra igény szerinti fórumok,
közös akciók szervezése, ösztönzése.
b.) A különböző rétegek, korosztályok ismerkedési, együttműködési
alkalmainak.
tevékenységeinek
kimunkálása,
támogatása,
kapcsolattartás a településről elszármazott polgárokkal, tájékoztatásuk,
közös fórumok rendezése.
c.) Az
ifjúság
érdekérvényesítési,
önigazgatási,
művelődési
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
a.) Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása,
rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú,
nemű, etnikai, világnézetű közösségei között találkozók szervezése.
b.) Mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése.
c.) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
a.) A Művelődési Házban és a Könyvtárban az állampolgárok
tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének
elősegítéséhez és reakciójához a célnak megfelelő, esztétikus, célszerű
környezetet biztosítása, valamint az adott tevékenységet segítő
szakembereket (népművelők) foglalkoztatása.
(8) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
a.) A Művelődési Ház előterében lehetőség biztosítása különféle
kiadványok. felhívások, árusítások, sajtótermékek közszemlére
tételére.
b.) A helyi újság szerkesztőivel kapcsolat építése, tartása.
A közművelődési feladatok ellátásnak szervezeti keretei.
4.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását a Művelődési
Ház és Könyvtár, valamint a Bánkúti Közösségi Ház intézménye működtetése
útján biztosítja.
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(2) Az önkormányzat Képviselő-testülete a meghatározott közművelődési
feladatok segítésével és ellenőrzésével az Oktatási és Kulturális Bizottságot
bízza meg.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
5.§ Az önkormányzat a rendeletében megfogalmazott feladatait a
költségvetésében finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből
származó normatív állami hozzájárulás, az intézmény saját bevétele, a pályázati
úton elnyerhető támogatás, szponzori támogatás.
A helyi közművelődés szakemberigénye
6.§ Az önkormányzat biztosítja művelődési intézményében a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek megfelelő szakképzett munkaerőt és biztosítja
a törvényben előírt továbbképzésüket.
A közművelődésben együttműködő partnerek
7.§ Az önkormányzat közművelődési feladatainak minél eredményesebb ellátása
érdekében együttműködik a településen működő civil és egyházi szervezetekkel,
önkormányzati intézményekkel, a kulturális ágazat megyei és országos irányítói
és szakmai tanácsadó intézményeivel, testvértelepülésével.

Hatályba léptető rendelkezés
8 §. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
1

Záradék: „E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament
és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.”

Medgyesegyháza, 2002. június 17.

Nagy Béla s.k.,
polgármester

1

A záradékkal kiegészítette a 10/2009.(VI.24.) Ök. r. 1.§-a.

Gácsér Béla s.k.,
jegyző
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Záradék: a rendelet 2002. június 26-án kihirdetve.
Gácsér Béla
jegyző

