Zalaboldogfa Község képviselőtestületének
1/2006. (II. 02.) számú rendelete
Zalaboldogfa Község Önkormányzatának kötelező önkormányzati közművelődési
feladatairól

Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a kulturális
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
ALAPELVEK
1. §
Zalaboldogfa Község képviselőtestülete a törvény 4. §-ában foglaltak szerint a művelődési
jogokat minden Zalaboldogfa ön élő lakos jogaként elismeri; azok feltételeinek biztosítását
kötelező feladatának tekinti.

2. §
Zalaboldogfa Község Képviselőtestülete a kötelező közművelődési feladatainak ellátását
közművelődési intézmény működtetésével, művelődési közösségek létrejöttének és
működésének szakmai-módszertani és anyagi támogatásával segíti.
I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA
3. §
E rendelet hatálya kiterjed:
a.) Zalaboldogfa község lakosságára, Zalaboldogfa önkormányzata által fenntartott és
működtetett közművelődési intézményre,
b.) a közművelődési célú társadalmi szervezetek közművelődési tevékenységére,
c.) a közművelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek működtetőire,
munkatársaira, alkalmazottaira,

II. FEJEZET
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK KÖRE
4. §
(1) Zalaboldogfa Község Önkormányzata Zalaboldogfa Község kulturális hagyományai és a
lakosság művelődési szükségletei alapján kötelezően ellátandó feladatként vállalja fel a
törvény 76. §-ában foglalt közművelődési tevékenységek teljes körét.
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(2) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a) A településen működő, a polgárrá válást és a lakosság művelődését segítő népfőiskolák,
népfőiskolai egyesületek és társaságok támogatását.
b) Zalaboldogfa lakossága élet- és munkaképessége növekedése érdekében a mentális
kultúrát, önismeretfejlesztő alkalmak, tanfolyamok, táborok szervezését; bemutatók,
konzultációk, fórumok kínálatát, a természetbarát, környezetvédő közösségek
népszerűsítését, segítését.
c) A speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek,
önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatásának segítését és művelődési
közösségeiknek szakmai támogatását.
d) Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: nyelvi, számítástechnikai, korrepetáló, stb.
tanfolyamok, szervezését. A szülők, nevelők együttes nevelőtevékenységének
hatékonyságát fejlesztő alkalmak, folyamatok kezdeményezését, aktuális kérdésekről
bővíteni kell az ismeretterjesztés kínálatát.
e) A munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, a megélhetéshez képzési
lehetőségek; a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus
tanfolyamok, alkalmak, akciók szervezését, támogatását.
f) Az iskolarendszeren kívüli oktatás támogatása a nyilvános könyvtári ellátás
segítségével.
(3) Zalaboldogfa község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a községben lévő művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) Zalaboldogfa község környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, helytörténeti információk, dokumentumok gyűjtését.
b.) A helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését, a helytörténeti,
településtörténeti rendezvények, helyi ünnepek, műsorok, bemutatók, találkozók,
fesztiválok, vetélkedők támogatását. Ösztönzi a közösségi emlékezet gazdagításához
a kulturális élet eseményeiről a dokumentumok gyűjtését, őrzését, közismertté tételét.
c.) Elősegíti Zalaboldogfa és környezete természeti, környezeti, művészeti,
népművészeti, közösségi értékeinek, kiemelkedő személyiségei tevékenységének
bemutatását, elismertetését, példájuk ismertté tételét.
(4) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
1. § Az élet minőségi gazdagításához, az ünnepek együttes öröméhez, az esztétikai
élmények megéléséhez, az egyetemes, a kisebbségi, a helyi kultúra értékeinek
megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítását.
2. § Népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívását, működésének segítését,
találkozók, fesztiválok rendezését.
3. § Elősegíti a nemzeti, kisebbségi, etnikai rendezvények, helyi ünnepek, évfordulók; a
világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételét.
4. § A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kultúrált
lehetőségeket, speciális kisközösségek szervezését támogatja.
(5) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) Az amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, társaságok, egyesületek, együttesek,
közösségek tartalmi munkájának szakmai segítését, anyagi és infrastrukturális
támogatását, közművelődési színtér biztosítását.
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b.) Tanfolyamok, alkotóműhelyek és táborok kínálatának szélesítését.
c.) A népművészeti hagyományos tevékenységének gyakorlásához infrastrukturális és
anyagi segítség nyújtását, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez
tanfolyamok, nyári táborok szervezését, bemutatók, kiállítások rendezését,
tehetséggondozást.
(6) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése, melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) Különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési
szándékainak támogatását.
b.) A településfejlesztő, természet-, környezetvédő fórumok, bemutató estek szervezését.
c.) A különböző rétegek és korosztályok együttműködési alkalmainak, tevékenységének
támogatását. Az ifjúság érdekérvényesítési művelődési kezdeményezéseinek
intézményi segítését.
d.) Közhasznú információk szolgáltatása.
(7) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) Kapcsolatépítést a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a határon túli
magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelepülések kulturális intézményeivel,
művelődési, művészeti egyesületeivel.
(8) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, melynek
érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) A közművelődési intézményekben, a közösségi színtereken a polgárok
tájékozódásához, a közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez
és rekreációjához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és infrastruktúra, valamint
az adott tevékenységet segítő szakember biztosítását.
b.) A szabadidő kulturált eltöltésének támogatása közkönyvtári szolgáltatásokkal.
(9) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása, melynek érdekében kiemelt feladatként kezeli:
a.) A közművelődési intézményekben kulturális szolgáltatások és információk nyújtását.
b.) A lakosság különböző művelődési célú, illetve közösségi tér igényű programjának
segítését, közművelődési színtér biztosítását.
III. FEJEZET
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS
SZERVEZETI KERETEI

5. §
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban saját fenntartású
közművelődési intézményén, továbbá egyéb szervezeteken keresztül végzi.
(2) Az önkormányzat által fenntartott vagy támogatott intézmények, szervezetek az
önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötelesek
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bejelentést tenni a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének a Zalaboldogfa Község területén
rendezett a nyilvános közművelődési tevékenységek körébe tartozó rendezvényekről a
lebonyolítás előtt 30 nappal.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADAT-ELLÁTÁST
ÉS SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK
6. §
(1) A közművelődési szolgáltatás működéssel és fenntartással kapcsolatos feltételeinek
biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására Zalaboldogfa Község
Önkormányzata működteti Zalaboldogfa Kultúrházát, benne nyilvános könyvtárral.
(2) Zalaboldogfa Község Önkormányzata megalkotja és módosítja az intézmény alapító
okiratát, jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik rendszeres
szakmai és pénzügyi ellenőrzéséről.
(3) Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény létesítése, átszervezése,
megszüntetése, tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén az
önkormányzati testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a szakminisztérium
véleményét beszerzi és annak tartalmát a testülettel ismerteti. Előzetesen ugyancsak
beszerezni az országos szakértői névjegyzékben regisztrált közművelődési szakértő
véleményét.
A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK
ALAPVETŐ FELTÉTELEI

7. §
(1) Az intézménynek önálló épülettel a törvényben, valamint e rendeletben meghatározott
szolgáltatási feladataikhoz alkalmas és méltó intézményi megjelenéssel, infrastruktúrával,
tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie, amely tükrözi azt a közösségi, szellemi értéket, amit
az intézmény képvisel. Zalaboldogfa Község Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít
információ-technikai eszközökkel való ellátottsága megszervezésére.
(2) Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete nevezi ki a közművelődési
intézmény vezetőjét.
A KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI

8. §
szakmai feladatokat

(1) Az intézmény közművelődési,
önállóan és partnereikkel
együttműködve végzik.
(2) Az intézmény szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek. Az
alaptevékenységgel kapcsolatos díjmentes, illetve díjköteles szolgáltatások körét és
mértékét a Képviselőtestület a törvény előírása alapján határozza meg.
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IV. FEJEZET
A KÖZMŰVELŐDÉS FINANSZÍROZÁSA
9. §
(1) Zalaboldogfa Község Önkormányzata az e rendeletben megfogalmazott közművelődési
feladatait alapvetően költségvetésből finanszírozza, amelynek forrása saját bevétele, a
központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás és az elkülönített állami
pénzalapokból, más szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Zalaboldogfa Község Önkormányzata éves költségvetési rendeletében biztosítja az
intézményfenntartás költségeit, a munkakörök bérköltségeit, a technikai-műszaki
feltételeket, az intézmények elfogadott költségvetési terve alapján a közművelődési
tevékenységek megvalósításához szükséges pénzeszközöket.

HATÁLYBA LÉPTETÉS
10. §
Jelen önkormányzati rendelet 2006. február 2-án lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti
Zalaboldogfa község Önkormányzatának a közművelődésről szóló 8/1999.(IX.30.)
önkormányzati rendelete.

Zalaboldogfa, 2006. január 31.

Luter Péter
polgármester

Takács Árpádné
körjegyző

Záradék:
A rendelet a község hirdetőtábláján 2006. február 02-án kihirdetve.

Zalaboldogfa, 2006. február 02.

Takács Árpádné
Körjegyző

Z:\Zbfa-hat-rend-honlapra-2016\közművelődési rendelet Zbfa 2006.doc

