Sátorhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (IV. 24.) sz. rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
Sátorhely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya a községben működő kultúrházra, mint az önkormányzat részére kötelező
feladatként előírt közművelődési tevékenység közösségi színterére terjed ki.
A helyi közművelődés formái
2. §
(1) Sátorhely Község Önkormányzata különösen az alábbi helyi közművelődési
tevékenységeket támogatja:
a. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget, életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek megteremtése,
b. a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c. az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása,
d. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége,
e. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése,
f. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,
g. szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, a civil közösségek
együttműködésének ösztönzése.
(2) A közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében az
önkormányzat közművelődési intézményt, valamint a közösségi szórakozáshoz,
művelődéshez méltó, esztétikus környezetet és infrastruktúrát biztosít.
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei és formái
3. §
(1) Sátorhely község közművelődési feladatainak végrehajtására a következő szervezeti
keretek lehetségesek:
a. önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény
b. önkormányzati fenntartású közgyűjteményi intézmény
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c. önkormányzati fenntartású kiállítóhely(ek)
d. civil szervezetek, alapítványok.
(2) Sátorhely Község Önkormányzata a közművelődés kötelező szakmai feladatai ellátására
a kutúrházat, mint közösségi színteret működteti, biztosítja a megfelelő infrastruktúrát. A
közösségi színtér összefogja, segíti a kultúra ápolására létrejövő szerveződéseket.
A közösségi színtér (kultúrház) címe: 7785 Sátorhely, Park u. 2.
(3) A 2. § (1) bekezdés a) – g) pontjában meghatározott feladatok megvalósításának formái:
a. a különböző korosztályok igényeihez igazodó ismeretek, képességek, önsegítő,
öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési közösségeinek szervezése,
b. az iskolai képzést kiegészítő tanfolyamok, vetélkedők szervezése,
c. a község, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és azok
állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus
erősítése
érdekében, a helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító
összefogások
ösztönzése, helytörténeti, település ismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak
biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos
emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése,
d. az egyetemes, a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi kultúra értékei megismerésének
biztosítása, színházi előadások, filmszínház, hangversenyek, művészeti kiállítások
kínálata, irodalmi estek, író- olvasótalálkozók szervezése, hagyományőrző
közösségek
segítése, találkozók, fesztiválok rendezése,
e. a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése,
f. amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, alkotóműhelyek, kézműves tevékenységek
szervezése, népi tánc és moderntánc csoportok támogatása,
g. a civil szerveződések számára téri, tárgyi feltételek, közismertté tételükhöz módszerek
ajánlása,
h. tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele
a helyi lakosság különböző közösségeivel, oktatási, közgyűjteményi, egészségügyi,
szociális, szolgáltató, gazdasági szervezetekkel, intézményekkel,
i. a kapcsolat kiépítése a közművelődés régiói, megyei, országos szervezeteivel, a
testvér települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
j. a különböző művészeti ágak kulturális piacához szervezőmunka, terek biztosítása,
az amatőr művészeti és egyéb közösségek, kiscsoportok menedzselése,
k. a színházi előadásokra bérletek, utazási lehetőségek biztosítása,
l. esetlegesen filmszínház, filmklub működtetése.
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(4) Az önkormányzat együttműködik a községben tevékenykedő művészeti, művelődési
értékeket létrehozó civil közösségekkel, alapítványokkal. Működésükhöz a kultúrház keretén
belül közösségi színteret biztosít.
Egyéb közművelődési feladatok
4. §
A helyi közművelődési tevékenység érdekében az önkormányzat lehetőségeihez mérten
támogathatja:
a. a zenei közélet fejlődését,
b. a községben élő, alkotó művészeket, az alkotó munkát, a művészeti értékek
létrehozását,
c. a tradicionális községi ünnepek, a kiemelt községi, regionális, országos és nemzetközi
kulturális közművelődési rendezvények előkészítését, lebonyolítását.
Közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
5. §
(1) Sátorhely Község Önkormányzata az ezen rendeletben megfogalmazott kötelező
feladatait az éves költségvetési rendeletében meghatározottak szerint finanszírozza.
Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített
állami pénzalapoktól pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat biztosítja a közösségi színtér működési költségeit.
Záró rendelkezések
7. §
Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, egyidejűleg a Sátorhely község
közművelődési feladatairól szóló 6/2002. (VIII. 12.) sz. és a 8/2004. (VI. 4.) sz. rendeletek
hatályukat vesztik.

Sátorhely, 2018. április 23.

Lőrincz Árpád
polgármester

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző
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Záradék:
A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Sátorhely, 2018. április 24.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

