Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2017.(III.10.)
önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység ellátásról
Timár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet célja, hogy meghatározza az Önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos
feladatait, biztosítsa az állampolgárok művelődéshez való jogának gyakorlását,
lehetővé tegye a település hagyományainak ápolását, valamint meghatározza azokat a
közművelődési tevékenységeket, melyeket a lakossági igények, és a település
kulturális hagyományai alapján támogat.
2.§
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósításában részt
vevőkre, a közművelődési tevékenységet ellátó intézményekre, a nem önkormányzati
fenntartású kultúraközvetítő intézményekre, a közművelődési folyamatokban
résztvevő magánvállalkozásokra és vállalatokra, művészeti közösségekre,
közművelődési céllal is működő társadalmi szervezetekre, egyházakra, felekezetekre,
valamint mindazon személyekre, akik a rendeletben szabályozott feladatellátásban
részt vesznek.
3.§
Timár Község Önkormányzat feladatai a helyi közművelődési tevékenység
támogatása során az alábbiak különösen:
1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek

biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének
növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzési feltételeinek
megteremtése útján;
2. Iskolarendszeren kívüli szervezésben megvalósuló, a résztvevők képzését,
tanítását biztosító tevékenységek ( felnőttoktatás ) ;

3. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei
felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek
tevékenységének szakmai támogatása, pályázatírásban, lebonyolításban,
elszámolásban való közreműködés;
4. Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek közül nyelvi, számítástechnikai,
képességfejlesztő, a továbbtanulást segítő, a műveltséget regeneráló és
fejlesztő, környezeti nevelő tanfolyamok szervezése;
5. A mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, fórumok
szervezése, biztosítása, egészségkárosodottak és a hátrányos helyzetűek
kulturális helyzetének és életének javítása;
6. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása,
rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele, a lokálpatriotizmus
elmélyítése, értékek gyarapítása, megismertetése, azok közismerté tétele, belés külföldön egyaránt;
7. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil
szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti
kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése;
8. Határon belüli, és határon túli szervezetekkel való kapcsolattartás, a kulturális
turizmus segítése, az eltérő kultúrák megismertetése, és ápolásának elősegítése,
helyi, és határon túli településekkel együttműködve művészeti kiállítások,
bemutatók szervezése, különös tekintettel a település testvér települési
kapcsolataira;
9. Hangversenyek szervezése, hagyományápoló közösségek
tudományos konferenciák, előadások, bemutatók szervezése;

szervezése,

10.Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek, művészi alkotó táborok
szervezése;
11.Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonásán keresztül
ezen rétegek és a helyi társadalom egyéb rétegei közti kommunikáció
biztosítása, közös programok szervezésén keresztül;
12.Kapcsolatok kiépítése, és ápolása egyéb közművelődési intézményekkel,
illetve ilyen feladatok ellátásában közreműködő szervezetekkel;
13.Olyan értékteremtő tevékenység végzése, mely a település kulturális életének
működtetéséhez szükséges;

14.Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítésére, ezen belül a településen élő roma nemzetiség kulturális
tevékenységének támogatására, más nemzetek kultúrájának a település
lakosságával, illetve saját kultúránk más nemzetek számára történő
bemutatása;
15.A közművelődés eszközrendszerével a helyi társadalom kapcsolatrendszere és
közösségi élete érdekérvényesítésének segítése;
16.Az idegenforgalom (turizmus, szervezett külkapcsolatok) keretében a
településre és a timári térségébe látogatók számára a kulturális hagyományok,
értékek bemutatása;
17.A település helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a
helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és tartása;
.
4.§
1.) Timár Község Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátására
közművelődési megállapodást köt a Vidék Kincse Egyesülettel (székhelye:
4467 Szabolcs, Tiszafolyó u.2.) (a továbbiakban: Egyesület) .
2.) Az (1) bekezdés a) pontjában nevesített közművelődési megállapodás szerint
az Egyesület a 3.§-ban felsorolt valamennyi feladat ellátásáról gondoskodik
együttműködésben az önkormányzattal.
((3) Az Egyesület a (2) bekezdésben meghatározott feladatokat ellenérték nélkül
látja el.
5.§
(1) A település kulturális életében kiemelkedő, hagyományos rendezvények,
fesztiválok, jeles személyekhez és évfordulókhoz kötődő ünnepi rendezvények
támogatásáról az elfogadott költségvetés figyelembevételével a Képviselőtestület dönt.
(2) Az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott,
elkülönített pénzeszközök terhére biztosítja a településen meghatározó
jelentőségű tevékenységet kifejtő civil szervezetek, helyi önszerveződések
támogatását.
6.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

