Ipolytölgyes Községi Önkormányzat
Képviselő-Testületének 5/2000.(VI.29.) sz. rendelete
A település közművelődési feladatairól.
/ egységes szerkezetben /
Ipolytölgyes község Önkormányzata a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL.törvény által meghatározott kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ A rendelt célja: meghatározza Ipolytölgyes község Önkormányzatánál / továbbiakban
önkormányzat / közművelődési feladatait.
/2/ Biztosítja a lakosság és a közösségeik kulturális érdekeinek képviseletét és a művelődési
feltételek folyamatosságát.
/3/ A lakosság kreativitásának amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek gondozását.
/4/ A polgárok szabadsága – és felelősség érzetének, valamint civil, speciális célú
közösségeinek segítése, szakmai támogatása, igényeik szerint.
/5/ A művelődési ház tárgyi és szellemi infrastruktúrájának, a kommunikációs kínálatának
kiépítése, folyamatos működtetése.
/6/ A település népességmegtartó, illetve népességnövelő tevékenységének fejlesztése.
2.§.
/1/ Az önkormányzat a lakosság művelődési érdekeinek hatékony képviselete céljából
folyamatos együttműködés kialakítására törekszik a regionális /megyei/ és országos
/kormányzati/ testületekkel.
/2/ A fenti célkitűzés érdekében kiemelt figyelmet fordít a körzet megyei, illetve az
országgyűlési képviselővel történő együttműködésre.
3.§.
/1/ Az önkormányzat alapvető feladatának jelöli meg:
a – a polgárok testi és lelki kondíciójának erősítését, tanulási /képzési, átképzési sportolási/
igényeinek képviseletét, anyagi támogatását és szakmai segítését.
b – az ifjúság folyamatos művelődési igényének kialakítását, kulturális életének fejlesztésével
a korosztály emberi etikai tartásának megerősítését.
c – kiemelkedő tehetségű /képzettségű/ polgárok és helyi alkotók, alkotó közösségek
támogatását a lakosság előtti megnyilvánulásaik szorgalmazását.
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d – a helyi kistáji nemzeti és nemzetközi kulturális értékek befogadásának segítése.
e – elsősorban a tömegkommunikációs hálózat által közvetített globalizációs kultúra alacsony
szintjének kivédését, a személyes kapcsolatok elszürkülésének oldását.
f – a polgárok életminőségének javítását, többek között közösségi ünnepek pihentető,
szórakozási alkalmak támogatásával, feltételeinek biztosításával.
g – az idős korú népesség közművelődési lehetőségeinek, társas együttlétüknek támogatását,
az életkori csoportok segítő együttműködésére.
4.§.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak megoldásában a kölcsönös érdekek figyelembe
vételével – számít a helyi egyház, különböző szervezetek közösségének, vállalkozások segítő
együttműködésére.
5.§.
Az önkormányzat a lakosság művelődésének tárgyi, technikai, anyagi és szakmai segítése
céljából intézmény működtet. Az intézmény neve: Művelődési Ház. Egysége: könyvtár.
6.§.
/1/ Az intézmény vezetőjét a Képviselő-Testület nevezi ki. A vezető éves munkaterv és
választási ciklusprogram alapján végzi tevékenységét.
/2/ Az intézmény részben önálló költségvetési szerv, melynek pénzügyi feladatait a
Polgármesteri Hivatal látja el.
/3/ Az intézmény tárgyi berendezéseiért – leltár alapján – az intézmény vezetője tartozik
felelősséggel.
/4/ Az intézmény éves költségvetését a Képviselő-Tetület állapítja meg a központi és a helyi
erőforrások figyelembe vételével.
**/5/ A Művelődési Házat az alábbi célokra és bérleti díj ellenében lehet bérelni:
a – bálok, lakodalmak
20.000 Ft/ alkalom
b – tanfolyamok továbbképzések
1.000 Ft/óra
c – alkalmi árusítások
művelődési ház kisterme
4.000 Ft/alkalom
művelődési ház nagyterme
8.000 Ft/alkalom
d – konferenciák, értekezletek
30.000 Ft/alkalom
*/6/ Az önkormányzati, kulturális, szabadidős gyermekrendezvények megtartása esetén
bérleti díj nincs.
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*/7/ A Képviselő-Testület felhatalmazása alapján a polgármester kérelemre, különleges
méltánylást érdemlő esetekben, a fenti bérleti díjtól eltekinthet.
7.§.
/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
***/3/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

k.m.f.

Dudás Nándor
polgármester




Kozma Ferencné
mb. jegyző

*9/2003.(X.28.) sz. rendelettel módosítva.
**13/2006.(XI.29.) sz. rendelettel módosított szöveg. Hatályba lépésének ideje 2007.
január 1. Kihirdetve 2006. november 29.
*** a 12/2008.(XI.21.) sz. rendlettel módosítva Hat. lépés: 2008. nov.21.

