
Milejszeg Község Önkormán yzata Képviselő-testületének 5/2015 (YI. 24.)
önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Milejszeg Község ÖnkormányzataKépviselő-testülete az A\aptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában meghatátrozott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptötvény 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20IL évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyl.tári ellátásról és a közművelődésről szőlő 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában kapott felbatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

1.

Altalános rendelkezések
1.§

Milejszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) kinyilvánítj a, hogy a
közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek
támogatását közcélnak tartsa. A közművelődést olyan értékhordoző közösségi
tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért ibntosnak tartja
az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában szeruezetektámogatását,
Az önkormányzat feladaténak tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai
tevékenység és a szolgáItatás tekintetében a megfelelő szintű működtetést. Gondoskodik a
közművelődési feladatok el\átáséútoz szükséges színterek intézményi háttér-és
infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a métr meglévő intézményi háttér
felúj ításáról, fej lesztéséről.
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai írényzat mellett sem.

1.

A rendelet célja és hatálya
2.§

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom múvelődési és kulturális igényeinek
figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapjan -
egységes alapelvek szerint hatánozza meg az általa támogatott közművelődési
tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, sza7<rnai és finanszírozási
alapelveit.
Célja, hogy jogszabáIyi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és
infrastruktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom
közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének
erősítéséhez, ahelyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a
kö zműve l ő dé si szerve zetekr e, azok f er' íartó ira, műkö dtető i re é s alkalma zoílair a.
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Az Onkormányzat közművelődési feladatai
3.§

1. Az Önkormányzatkötelező feladataa helyi közművelődési tevékenység támogatása.
2. Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása ,oian hungsúlyos

feladatának tekinti:
a. a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, hagyományőrző közösségek

működtetését, település-és környezeMédő,természetbarát közösségek segítését,
b. a szabadidő e gészsé gm e gőrző és szórakozási feltétele inek gazdagítását
c. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és

életesélyt j avító tanulási, felnőttoktatási lehető sé gek támo gatását,
d. az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitiintetések, díjak alapítását,
e. találkozők, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
f. kapcsolat építését a kömyék településeivel,
g. a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösség és érdekérvényesítési

kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére,
h. a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,

érdekérvényesítésének segítését,
i. könyvtári szolgáItatóhely működtetését,
j. egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

Az Önkormányzatközművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei
4.§

1. Az Önkorményzat a Törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a 4. §-ban
foglalt feladatai ellátása érdekében könyvtárat és közösségi színteret tart fenn.

Fahlház,8917 Milejszeg, Petőfi u. 9. (l06 hrsz)
Telehéa,8917 Milejszeg, Kossuth u.17. (388/1 hrsz)
Könyvtár, 89 1 7 Milej szeg, Kossuth u. 17, (388 /2 lusz)

2. A közművelődési feladatok ellátásáért az Önkorményzat által kijelölt alkalmazott
felelős.

3. Az Örkormányzat közművelődési felad,atai ellátása során együttműködik
közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen:

a. a római katolikus és a református egyháaközséggel,
b. a Csonkahegyháti Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskolával,
c. a Csonkahe gyhátiBóbita Óvodával,
d. azalaegerszegi széhÁelyű Deák Ferenc Megyei Könyltárral,

4. A település lakosságának könyvtári ellátását az Önkormányzat- megállapodás alapján
- a Deák Ferenc Megyei Könyvtár útjánbiztositja.



1.

A közművelődési tevékenység finanszír ozása
5.§

Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a
kÖzművelődési intézmények fenríartáséúT z, illetve a 4. § szerinti feladatok
telj esítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
A kÖzÖsségi színterek nem önálló szervek, ellátandó feladatait a fenntartó
Önkormányzathoz rendelt szakfeladatként teljesíti, költségvetését az önkorm ányzat
kö ltsé gveté se tartalmazza.

A közművelődési tevékenység irányítása ós ellenőrzése
6.§

1. A TÖrvény és a jelen rendelet által meghatérozott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói és felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja,
mel ynek kö réb en m e ghatáro zza a közö ss é gi színtér használati szab ály ait.

zárő rendelkezósek
7.§

Ez arendelet a kihirdetését követő napon léphatályba.

2.

Milejszeg, 201 5.június
(
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kihirdetve:
Milejszeg, 2015.június 24.
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1. számú melléklet az 5l2015.(YI.24.') önkormányzati rendelethez
A közösségi színterek használatának szabályai

Faluház

l. A Faluház működése során szolgá|tatásokat nyújt a lakosság számára.
2. A Faluház a rendelkezósére álló közösségi terekkel, a már meglévő technikai eszközökkel

térítésmentesen, illetve bérleti díj fizetés ellenében álI ahasználók rendelkezésére.
3, A bérleti díjakról önkormányzatihatározat van hatályban.
4. A Faluház kedden 18-20 őráig, pénteken 18 - 21 őráig, szombaton 17 - 20 őráíg,

rendezvény esetén a rcndezvény befejezéséig, egyebekben pedig a programokhoz és

fo glalkozásokhoz tgazo dv a tart nyitv a.

Könyvtár

A Községi Könyvtár nyilviá.nos könyl,tári szolgáItatő hely, ennek megfelelően rendelkezésére
á11 minden érdeklődőnek a könyvtárak működéséről szóló jogszabá|yokban leírt
szolgáltatásokkal és az alábbiakban rögzitett módon.

a) Könyvtári dokumentumok helyben hasznáIata:
b) Könyvtari dokumentumok kölcsönzése :

c) Könyvtári dokumentumok előjegyzése
d) Tájékoztatás

A könyvtárhasználat fe ltételei
A könyltári szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a felhasználó személyes adatait
hitelt érdemlő módon igazolrja és nyilvántartásba vetesse.

a) A nyilvántartás az alábbi adatokra terjed ki:
- név /születési név/
- születési hely és idő
- lakóhelye
- személyazonosító igazolvémy, vagy útlevél száma.

b) A Községi könyvtar nyilvántartásba veszi a felhasználók alábbi adatait is, amelynek
közlése azonbarl nem kötelező :

- foglalkozás és munkahely,
- tanulói jogviszony és az oktatási intézmény megnevezése,
- nyugdíjas, munkanélküli, háztartásbeli,
- könyvtárhasznáIő elérhetősége.

c) A könfiárhasználőról felvett adatok kizárőIag könyvtári nyilvántartások vezetésére,

könyvtári statisztikák készítésére, illetve tudományos kutatás céljaira használhatók fel.

A könyvtári szo|gáltatások az alábbi helyen és időporrtokban vehetők igénybe:
8917 Milejszeg, Kossuth u. 17.

Kedd: 16-19 őráig
Csütörtök: 16-19 őráig



Teleház

Ate|eháznak köszönhetően a helybeliek kivehetik résztiket avilág információsbálőzatáből.
A telehénban az asztali számítőgépek, nyomtatók és egyéb hasznáIata csak felügyelet mellett

használhatóak. A számítógépek és az internet használata a lakosság száméra ingyen
hozzáférhető.

Atelehéa szolgáltatását az alábbi helyen és időpontokban vehetők igénybe:

8917 Milejszeg, Kossuth u. 17.
Hétfő: 8-I2 ,13-18 óráig
Kedd: 8-12 ,l3-18 óráig
Szerda: 8-12őráíg
Csütörtök: 8-12 ,13-18 óráig
Péntek: 8-13 óráig


