Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2002. (XII. 9.) számú rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hidegség Község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 77.§.-a és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1)
bekezdése alapján – a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek,
valamint lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak figyelembevételével – a helyi
közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
(1) Az önkormányzat jelen rendeletének megalkotásához az alábbi környezeti
adottságokat veszi figyelembe:
a) Természeti környezet (település fekvése, megközelíthetősége),
b) társadalmi
környezet
(lakosság
összetétele,
iskolai
végzettsége,
foglalkoztatottsága),
c) gazdasági környezet (a mezőgazdasági és az ipari termelés arány, az üzemek, a
szolgáltatások foglalkoztatási aránya, közintézmények jellege),
d) egyéb nem természetes környezet (közigazgatás, kultúra, közlekedési adottságok,
idegenforgalom, mezőgazdaság és az ipar infrastruktúrája),
e) a település kulturális adottságait, művelődési szokásait.
(2) A helyi közművelődés kiemelt célja:
a) A közösségi művelődés céljait szolgáló, arra alkalmas környezet és infrastruktúra
biztosítása,
b) a település hagyományainak ápolása, a helyi érdekek védelmének erősítése, a helyi
értékek védelmének elősegítése, kiemelten kezelve a helyi horvát kultúra értékeit,
c) a településközösségi értékeinek fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek
támogatása,
d) amatőr művészeti csoportok támogatása,
e) a térség településeivel való közművelődési kapcsolat kialakítása, elmélyítése.

II. fejezet
A rendelet hatálya

2.§.
A rendelet hatálya Hidegség község (a továbbiakban: település) közigazgatási területére terjed
ki.

III. fejezet
Helyi közművelődési feladatok meghatározása
3.§.
(1) A helyi közművelődési szokások gondozása, gyarapítása. Ezen belül különösen:
a) a helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások
ösztönzése, helytörténeti kiállítás szervezése,
b) a helyi ünnepi alkalmak biztosítása, népművelődési műsorok, bemutatók
szervezése, közismertté tétele, hatékonyságának támogatása a közművelődés
eszközeivel,
c) a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté
tétele.
(2) Az egyetemes, a nemzeti, a horvát és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a megértés, a befogadás elősegítése.
Ezen belül különösen:
a) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak szervezése,
b) hagyományőrző önszerveződő csoportok szerveződésének elősegítése,
c) a különböző korosztályok eltérő szórakozása, és közösségi igényeihez kultúrált
lehetőségek szervezése.
(3)
A
helyi
társadalom
érdekérvényesítésének
segítése. Így például:

kapcsolatrendszerének,

közösségi

életének,

a) az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek gondozása, intézményi segítése,
b) a település különböző korú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény
szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása.
(4) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása. Ennek
megfelelően különösen: a közművelődési intézményekben a polgárok tájékozódásához,
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez megfelelő környezet és
infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.
(5) Szoros kapcsolat megvalósítása a térségi együttműködés hatékonyságának
növelésére. Ennek érdekében:
a) a térség kulturális programjaiban való részvétel érdekében a rendezvények,
programok megismertetése, azokról való tájékoztatás,
b) a többi település tájékoztatása a helyi közművelődés lehetőségeiről,
rendezvényekről, valamint az ezeken való részvételi lehetőség biztosítása.

IV. fejezet
Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozása
4.§.

(1)

Az önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatokat az
általa fenntartott közművelődési (faluház, könyvtár) működtetése útján látja el.

(2)

Az önkormányzat nyilvános könyvtárat tart fenn és működtet.

V. fejezet
Civil szervezetek támogatása
5.§.
(1) Az önkormányzat a civil szervezetek működését, tevékenységét támogatja.
(2) Az önkormányzat – anyagi lehetőségeihez mérten – támogatás nyújt a település egész
lakosságát érintő alábbi rendezvényekhez:
a) Idősek Napja,
b) Gyermekkarácsony,
c) Falunap megrendezése,
d) Mikulás ünnepség.

VI. fejezet
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
6.§.
Az önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása
érdekében együttműködik az alábbi szervekkel:
a) Hegykői Általános Iskola
b) Hegykői Napközi Otthonos Óvoda
c) Fertőd Város Önkormányzatának Gyermekjóléti Szolgálata
d) Soproni Széchenyi István Városi Könyvtár
e) Országos és Helyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat
f) Fertő Táj Világörökség Magyar Tanácsa

VII. fejezet
Záró rendelkezések
7.§.

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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