Szakonyfalu Önkormányzat Képviselő-testületének
4/1999. (IV.14.) számú rendelete a helyi közművelődésről

Szakonyfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 16.§.-a, valamint a Kulturális
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77.§.-a alapján a helyi közművelődés biztosítása
érdekében a következő rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések
Szakonyfalu község az ország nyugati részén a Hármashatár szögében, Szentgotthárd
vonzáskörzetében a szlovén határ szomszédsásában helyezkedik el. Helyzete meghatározza a
több nemzetiségű (magyar, szlovén, cigány) és 392 lélekszámú kisközség életét, lehetőségeit
és igényeit közművelődés vonatkozásában is.
A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél. Feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzat
feladata.
1.§.
A rendeletben foglaltakat Szakonyfalu község közigazgatási területén kell alkalmazni.
2.§.
(1) A rendelet célja: Az önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének
elősegítése, ennek érdekében közösségi szintek biztosítása, ezek feltételeinek
meghatározása, kulturális örökség javainak feltárása, megóvása és közkinccsé tétele.
(2) A helyi közművelődési célok megvalósítása érdekében segíti a nemzetiségi
kisebbségek és a civil szervezetek művelődési törekvéseit, együttműködik a
társadalmi szervezetekkel.
3.§.
Az önkormányzat által fenntartott intézményi formák vallás, világnézet, illetve politikai
irányzattól függetlenül működnek.
II.
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
4.§.
(1) Közművelődés közösségi színterei a következők:
a.) klubhelyiség
b.) könyvtár
c.) iskola

d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

óvoda
szlovén kisebbség helyisége
cigány kisebbség helyisége
alkalmanként a sportpálya
alkalmanként a vendéglő
(a. és g. jelentős számú közösség helyezhető el)
A közművelődés közösségi színterei közösségeknek adnak helyet:
- fiatalok közössége
- gyermekek közössége
- nyugdíjasok közössége
- szlovén kisebbség kultúrcsoportja
- cigány kisebbség kultúrcsoportja
- műkedvelők
- civil szervezetek
- társadalmi szervezetek
- ÁFÉSZ
- vásározók, árusok
- falunapok
Koordinációs tevékenység a polgármesteri irodában történik bejelentés alapján.
Tájékoztatás módja:
- szórólapok
- hirdetőtábla
- újság
Díjazás:
- helyi közösségek, szervezetek nem fizetnek az igénybevételért
- vásározók, árusok az önkormányzat által megállapított bért fizetik
A létesítmény csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba.
Nyitva tartást, valamint zárva tartást az éves munkaterv tartalmazza.
Az intézményi formák tiszteletdíjas vezetőkkel működnek. Létszám és tiszteletdíj
megállapítása az önkormányzat éves költségvetési rendeletében történik.
A fenntartás anyagi feltételeit az önkormányzat éves költségvetési rendeletében
biztosítja.
III.
Helyi közművelődés feladatai
5.§.

(1) Az éves munkatervet, illetve rendezvénytervet a klubvezető készíti el.
(2) Az éves munkatervben rögzített feladatok anyagi vonzatát az önkormányzati
rendeletben kell szerepeltetni a fenntartási költségekkel együtt.
IV.
Záró rendelkezés
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Szakonyfalu, 1999. április 14.
Csrenkó Antal sk.
polgármester

Rák Miklósné sk.
körjegyző

