Ellend községi Önkormányzat 5/2002.(VI.24.) számú rendelete
A kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXI. tv. helyi
végrehajtásáról
Ellend község Önkormányzatának képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997.
évi CXL. Tv. 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közmővelıdési tevékenységgel
kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
1) Ellend község önkormányzata a közmővelıdéshez való jog gyakorlását, valamint a
közmővelıdési tevékenység támogatását közcélnak tartja. Feladatának tekinti a
közmővelıdés támogatását, e körben az önkormányzati feladatvállalást és az azok
megvalósításában részt vevı intézmények és személyek, szervezetek támogatását.
2) Az önkormányzat feladatának tekinti a közmővelıdés gyakorlásához szükséges
feltételek biztosítását. Ennek keretében gondoskodik a közmővelıdési feladatok
ellátásához szükséges intézményi háttér felújításáról, újraindításáról és fejlesztésérıl.
2.§.
Az önkormányzat képviselı-testületének célja a község lakossága mővelıdési és kulturális
igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományokhoz igazodva – megfelelı szintő
közmővelıdési színtér biztosítása.
3.§.
Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során kiemelt
feladatának tekinti, hogy közösségi színteret biztosítson:
a. A gyermekek és fiatalok mővelıdési, közösségi kezdeményezéseinek
(Sportklub, ifjúsági klub mőködtetésével)
b. Egyéb szabadidıs tevékenységek megvalósításához (szakkörök, csoportok
mőködtetése)
c. Egészségmegırzı, mentálhigiénés programok megszervezéséhez
d. Falusi ünnepek megrendezéséhez (búcsú stb.)
e. Hagyományırzı programok kiszélesítéséhez
f. Egyéb közmővelıdési tevékenységek gyakorlásához.
4.§.
1) Az önkormányzat közmővelıdési tevékenységét a Mővelıdési Ház és a községi
nyilvános könyvtár igénybevételével látja.
2) A közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogokat az
önkormányzat képviselı-testülete gyakorolja.
3) Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátásának fedezetét éves
költségvetésében biztosítja, mely keret az önkormányzat saját bevételeibıl valamint a
normatív állami hozzájárulás összegébıl áll.
4) Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében biztosítja

-

az intézmények korszerősítéséhez, felújításához szükséges
pénzeszközöket,
az intézmények mőködıképességének megırzését,
a feladat ellátáshoz szükséges feltételeket,
a pályázatok benyújtásához szükséges önrészt (saját forrást).
5.§.
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E rendelt Ellend község területén kihirdetésre került.
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