
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő -testületének
16/2008.(VIII.01.) és 24/2009.(XII.28.)  rendeletekkel módosított

6/2000. (V.05.)

RENDELETE

a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)

Bátonyterenye Város Önkormányzati Képviselő -testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77.§ -a alapján – a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek, a helyi
sajátosságok figyelembevételével – a helyi közművelődési tevékenység önkormányzati
támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. §.

A rendelet célja

a./ rendelkezni a helyi közművelődési tevékenységek feltételrendszeréről,

b./ meghatározni az önkormányzatnak a közművelődési feladatellátással kapcsolatos
finanszírozási alapelveit.

c./1 meghatározni azokat a közművelődési tevékenységeke t, amelyeket a település kulturális
hagyományai, a lakossági igények alapján támogat.

2. §.

A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre,
Bátonyterenye Város közigazgatási területén lévő közoktatá si-, közművelődési
intézményekre, a településen működő azon szervezetekre, amelyek a jelen rendeletben
szabályozott feladatok ellátásában részt vesznek.

3. §.

Alapelvek

(1) 1Bátonyterenye Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a közművelődési
tevékenység feltételeinek szabályozása során biztosít ja
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a.) a nemzeti, a helyi, nemzetiségi és az etnikai kisebbségi kulturális örökség,
hagyományok megismerését az e rendeletben foglalt intézményrendszer keretein belül
igénybe vett szolgáltatások útján,

b.) a nyilvános könyvtári ellátás igénybevételét, az információhoz jutás
esélyegyenlőségét,

c.) az önművelődés, iskolarendszeren kívüli oktatás, továbbképzés lehetőségét,

d.) öntevékeny, alkotó közösségek létrehozását.

(2) Az e rendeletben megfogalmazott jogok érvényesítés e során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés.

(3) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

II. RÉSZ

Az önkormányzat közművelődési feladatai

1. fejezet

A közművelődési feladatellátás szervezeti kerete

4.§.1

Az Önkormányzat a törvényben meghat ározott közművelődési feladatellátására integrált,
többfunkciós intézmény keretein belül művelődési központot  tart fenn:  (továbbiakban:
közművelődési intézmény). Az intézmény elnevezése: Városi Közművelődési Központ és
Könyvtár. Székhelye: 3070 Bátonyterenye, Molnár Sándor út 1 -3.

tagintézményei:
1. Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár
2. Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár
3. Petőfi Művelődési Ház
4. Közösségi Ház
5. Tájház

5. §.

(1) A közművelődési intézmény szakmai működését a jegyző irányítja, ellenőrzi a
gazdálkodás jogszerűségét, ellátja törvényességi felügyeletét.

(2) Szakmai irányítását a Képviselő -testület Művelődési Oktatási és Sportbizottsága segíti.



3

6.§.

A közművelődési intézmény alaptevékenysége:

a./ Közösségi, közművelődési tevékenység biztosítása,
b./ egyéb szórakoztató tevékenység,
c./ nyilvános könyvtári ellátás,
d./1 múzeumi, kiállítási tevékenység.

7.§.

A közművelődési feladatok megvalós ításában – a közművelődési intézményen kívül – részt
vállalnak a közoktatási intézmények és a Polgármesteri Hivatal.

2. fejezet

A közművelődési feladatok ellátásának módja

8.§.

A közművelődési feladatok megvalósítását az Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja:

a.) Az öntevékeny, önképző, civil szervezetek működéséhez a közművelődési intézmény
helyiséget biztosít. A közművelődési intézmény szakemberei tanácsokkal segítik
munkájukat. Az Önkormányzat éves költségvetésében meghatározott összeggel
anyagilag is támogatja az alkotó közösségek tev ékenységét.

b.) Az iskolarendszeren kívüli és felnőttoktatási - formákra lehetőséget teremt a város
közoktatási és közművelődési intézményeiben.

c.) 1Megismerteti Bátonyterenye környezeti, szellem i, művészeti értékeit:
- képzőművészek támogatása ,
- hangversenyek szervezése, együttesek fellépésé nek biztosítása,
- településünket bemutató-ajánló kiadványok készítése,
- a Tájház, a Gyürky-Solymossy Kastély, Kastélypark fenntartása -üzemeltetése,

az érdeklődők számára megtekinthetővé tétele,
- a Bátonyterenyei Hírvivő megjelentetése,
- hagyományok ápolása, hagyományteremtő, színvonalas rendezvények

létrehozása,

d.) Nemzeti és helyi ünnepeink méltó megemlékezéseit a közművelődési intézmény
szervezi, az Önkormányzat éves költségvetésében elkülönített összeg terhére.

e.) 1Az egyetemes, a nemzeti kultúra közvetítése elsősorban a közművelődési intézmény
feladata, amelynek formái különösen:

- színházi előadások,
- filmvetítések,
- irodalmi estek, előadások,
- kistérségi, városi szintű versenyek,
-  művészeti alkotó táborok.
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f.) A településen élő etnikai kisebbség kulturális értékeinek megismertetése,
tevékenységük támogatása (pl. nemzetiségi tánctábor, hagyományőrző tánccsoportok
támogatása) a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együttműködve.

g.) A közművelődési intézmény a helyi közösségi együ ttműködésekhez, a közösségi
színtér igénybevételéhez lehetőséget biztosít.

h.) Az Önkormányzat támogatja a város nevelési -oktatási intézményeinek nemzetközi
kapcsolatait, segítve ezzel a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését,
fenntartását.

i.) A közművelődési intézmény mellett a város nevelési -oktatási intézményei, a
sportegyesületek is biztosítják a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a közösségi
művelődéshez, az alkotó tevékenységhez, a testkultúrához szükséges feltételeket.

3. fejezet

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozása

9. §.

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására az előző évben, a
közművelődésre fordított összeg inflációval és az új feladatok belépésével növelt összegét
biztosítja az évenkénti költségvetésében.

(2) A közművelődési feladatok ellátásából részt vállalókat az Önkormányzat alkalmanként
pénzügyi támogatásban részesíti.

III. RÉSZ

A helyi közművelődés szakemberigénye

10.§.

A Polgármesteri Hivatal a közművelődési intézmény irányításával és felügyeletéve l
kapcsolatos feladatok szakszerű ellátása érdekében szakjellegű, felsőfokú végzettséggel
rendelkező köztisztviselőt foglalkoztat.

11.§

Az Önkormányzat biztosítja a Városi Közművelődési Központ és Könyvtár működtetéséhez
szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – szakemberek
foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.
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Záró rendelkezés

12.§.2

(1) E rendelet 2000. szeptember 1 -jén lép hatályba.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK
Irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Bátonyterenye, 2000. május 4.

                    Dr.  B a l á z s  Ottó sk.                                R o m h á n y i  Gyula sk.
    polgármester                                      jegyző

1. Módosította: 16/2008.(VIII.01.) sz. rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2008. augusztus 1.
2. Módosította: 24/2009.(XII.28.) rendelet. Hatálybalépés időpontja: 2009. december 28.


