PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2008. (XI. 5.) számú rendelete
a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról
Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a
közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok ellátásának
módjára az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Pári község lakosságának művelődési érdekeit, kulturális
szükségleteit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságokat figyelembe véve meghatározza
Pári Község Önkormányzatának közművelődési feladatait.
(2) A feladatellátás során az önkormányzat – civil szervezettel kötött hosszú távú
megállapodás alapján – gondoskodik a közművelődési intézmények működéséről és szakmai
szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az intézményi és szakmai önállóság
tiszteletben tartásával épít más civil szervezetekre, mindazon egyéni és helyi közösségi
kezdeményezésre és feladatvállalásra, amely Pári község kulturális életét gazdagítja.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Pári község területén működő azon intézményekre, szervezetekre,
vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek és akik a jelen rendeletben
szabályozott feladatokat ellátják.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
3. §
(1) Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti:

a) a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a
közösségi színteret nyújtó művelődési ház,
b) a mozgókönyvtár működtetését,
c) a falumúzeum kialakítását és működtetését.
(2) Az önkormányzat az alábbi közművelődési tevékenységeket tartja szükségesnek,
amelyeket intézményein keresztül támogat:
a.) Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatkörében:
- támogatja az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
szervezését,
- együttműködik az életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtésének szervezőivel, különös tekintettel a nyolc általános iskolai végzettség
megszerzésére irányuló képzésre, az átképzésre és továbbképzésre,
- feltárja és megismerteti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeit,
hagyományait, gondozza és gazdagítja a helyi művelődési szokásokat,
- támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét,
- segíti a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését,
- biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételeket,
- feltárja, megismerteti, megőrzi az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi értékeket,
hagyományokat, valamint elősegíti azok befogadását és gondozza az ünnepek kultúráját,
- segíti az eltérő kultúrák közti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
- megteremti a civil közösségek szórakozási, művelődési lehetőségeit,
- szerepet vállal az ifjúság érdekérvényesítéseinek, művelődési kezdeményezéseinek
gondozásában,
- határainkon túli közösségekkel, országos szervezetekkel keresi a kapcsolatok kiépítésének
lehetőségét.
- kiépíti és ápolja a testvérvárosok közötti kulturális kapcsolatokat,
- támogatja a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyam,
bemutató, akció szervezését.
b) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése
érdekében:
− településismertető kiállítások szervezése,
− műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
− helyi értékek, község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté tétele,
értéket gazdagító összefogások ösztönzése,
− turizmus lehetőségeinek felkutatása, ápolása
− a településen élő alkotó művészek műveinek bemutatása,
− a nemzetiségi kultúra, hagyományok megőrzése, megismertetése,
c) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének elősegítése,
így:
− A népdalkórus, a helyi nemzetiségi tánccsoportok bemutatásához, bemutatkozásához
közösségi színtér biztosítása, programok propagálása, szervezése,
− Önképző tevékenységet segítő, művelődési célú pályázatok előkészítésének segítése,
d) szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, egyéb művelődési lehetőségek kihasználása során:
− a mozgókönyvtár igénybevételének biztosítása,
− sajtótermékek, zenei- és videó dokumentumok megtekintésének elősegítése,

− lakossági fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata, számítógép, Internet,
telefax-használati lehetőségének biztosítása a TELEHÁZ-on keresztül.
− a
helyi
civil
szervezetek
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése, működtetésükhöz helyiségek biztosítása,
− a különböző nemzetiségi kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése.
4. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési intézmény szervezeti keretein belül biztosítja a
nyilvános mozgókönyvtári ellátást.
(2) A települési mozgókönyvtár
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
5. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) a müvelődési házat és a TELEHÁZ-at megállapodás alapján működtető Pári Ifjúsági és
Nemzetiségi Egyesülettel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) kisebbségi önkormányzatokkal,
d) egyházzal,
e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat által el nem
látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat további közművelődési
megállapodást köthet.
A közművelődés finanszírozása
6. §
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a Pári Ifjúsági és
Nemzetiségi Egyesület útján látja el, az egyesület támogatását a mindenkori éves
költségvetési rendeletében állapítja meg. A megállapított támogatás forrása a saját bevétel, a
központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított
előirányzatokból származó összeg, valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
Egyéb helyi közművelődési feladatok
7. §
(1) A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében az önkormányzat szerepet
vállal az évente megrendezendő Minimum fesztivál megszervezésében.

(2) Kölcsönös kapcsolatot és együttműködést alakít ki a közművelődési feladatokat ellátó
egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel.
(3) Az önkormányzat a település egészének, vagy a lakosság egy csoportjának kulturális
életét gazdagító közművelődési tevékenységek megvalósítása, anyagi finanszírozása
érdekében, külön döntés alapján közművelődési megállapodásokat köthet.
Egyéb rendelkezések
8. §
A közművelődési intézmények szolgáltatásai részben díjmentesek, részben díjkötelesek.
A díjmentes és díjköteles szolgáltatások körét és díjtételeit a fenntartó az éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
9. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
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