
Kishartyán Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

6/2002. (VIII.30.)
számú rendelete a 

HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  kulturális  javak  védelméről  és  a 
muzeális intézményekről, a községi könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv.  77.  § és az Önkormányzati  tv.  16.  § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet 
alkotja:

I.
A helyi közművelődési feladatok meghatározása

I/1. Községi könyvtár

1.§ 

1.) Kishartyán  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  ismeretek  tárgyilagos  és 
sokoldalú  közvetítéséhez  biztosítja  a  könyvtár  állományának,  szolgáltatásainak  szinten 
tartását, fokozását.

2.) A könyvtár a felhasználók számára állandó, rendszeres időpontban tart nyitva.

3.) A községi könyvtár helyben nyújtott szolgáltatásai ingyenesek (könyvek kölcsönzése).

2.§

1.) A  kishartyáni  könyvtár  állományát  folyamatosan  fejleszti,  gondozza  és  megőrzi,  a 
látogatók rendelkezésére bocsátja.

2.) A Könyvtár a könyvtárközi kapcsolatai révén biztosítja ás könyvtárak állományainak és 
szolgáltatásainak elérését.

3.§

1.) A könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a könyvtár által kijelölt  gyűjtemények (pl. 
lexikonok)  helyben  használata,  valamint  a  könyvtár  és  a  könyvtári  rendszer 
szolgáltatásairól szolgáló információ.

4.§

1.) A községi könyvtár a helyi szellem, művészeti élet és művelődési szokások megőrzésére 
gyűjti a helytörténeti, településismereti dokumentumokat.

2.) A kulturális eseményekről dokumentumokat gyűjt.



I/2. Művelődési Ház

5. §

1.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző-tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felsőoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.

2.) Idegen nyelvi tanfolyamok és egyéb képességfejlesztő tanfolyamok szervezése.

3.) Mentális  kultúrát,  önismeret  fejlesztő  alkalmak,  bemutatók,  konzultációs  lehetőségek 
megteremtése.

6. §

1.) A  település  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékeinek,  hagyományainak  feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

2.) A helyi  gazdatudat  erősítése,  helyi  művészeti  értéket  védő, gazdagító összefogások 
ösztönzése, erősítése.

3.) A  közösségi  emlékezet  gazdagításához,  kulturális  eseményekről  dokumentumok 
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele.

4.) Helytörténeti  kiállítások,  műsorok,  bemutatók,  fesztiválok,  versenyek,  vetélkedők 
szervezése.

7.§

1.) Az egyetemes,  a nemzeti,  a nemzetiségi  és más kisebbségi kultúra 
értékeinek  feltárása,  megismertetése,  a  helyi  művelődési  szokások 
gondozása, gazdagítása.

2.) Színházi  előadások,  hangversenyek,  művészeti  kiállítások,  irodalmi 
estek, filmvetítések, filmklubok szervezése.

3.) Szakkörök, hagyományőrző közösségek életre hívása,  működtetése, 
segítése,  találkozók,  fesztiválok  (pl.  hagyományőrző  együttesek 
találkozója) rendezése.

4.) A helyi világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele. 
Különböző  korosztályok  eltérő  szokásai  és  közösségi  igényeihez 
kulturált lehetőségek megteremtése.

8. §

1.) Az  ismeretterjesztő,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek 
tevékenységének támogatása (pl. Hagyományőrző együttes).

2.)
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Amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, irodalmi olvasó-önképző 
körök szervezése, ének-zene, tánc együttesek szervezése, 
működésének segítése.

3.) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók szakmai támogatása, munkájuk 
megismertetése.

9.§

1.) A  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének, 
érdekérvényesítésének elősegítése.

2.) Különböző életkorú érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény 
szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, településvédő-, 
szépítő-, helytörténeti kör, egyesület összefogása, számukra fórumok, 
közös akciók szervezése.

3.) Az  ifjúság  érdekérvényesítési,  önigazgatási,  művelődési 
kezdeményezéseinek  gondozása,  segítése.  A  helyi  szolidáris 
szándékokhoz, együttműködéshez a Művelődési Ház biztosítása.

10.§

1.) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.

2.) Együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása különböző emberekkel, csoportokkal, a 
helyi művészeti élet mecénásaival, kapcsolatteremtés a közművelődés megyei és országos 
szerveivel.

11.§

1.) A  szabadidő  kulturális  célú  eltöltéséhez  a  feltételek  biztosítása,  a  közösségi  léthez 
szükséges esztétikus környezet biztosítása.

12.§

1.) Egyéb  művelődési  lehetőségek  biztosítása.  Könyv-,  zenei-,  és  videó  dokumentumok, 
sajtótermékek, játékok, különböző információk biztosítása.

2.) Turistautak, színházlátogatás szervezése, amatőr művészeti csoportok támogatása.

3.) Kishartyán  Községért  Közalapítvány  keretében  működő  TESZ-VESZ  HÁZ 
szolgáltatásainak igénybe vétele.
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II.

A közművelődéi feladatellátás szervezeti keretei

13.§

1.) Az  e  rendeletben  megfogalmazott  feladatokat  a  Képviselő-testület,  a  Polgármester,  a 
Jegyző látják el, elsősorban az Önkormányzat által alapított és fenntartott Közművelődési 
Intézmények  működtetése útján,  de a teendőkből részt  kell  vállalni  az Önkormányzati 
fenntartású intézményeknek is.
Az  Önkormányzat  számít  az  Egyház  Ifjúsági  és  Karitász  Csoportjainak  segítő 
együttműködésére.

14. §

1.) Az  Önkormányzat  közművelődési  feladatai  megvalósítására  kész  egyéb  civil 
szervezetekkel is megállapodást kötni.

III.

Az Önkormányzati Közművelődési feladatok finanszírozási formái

15.§

1.) Az Önkormányzat az előző év közművelődésre fordított összegének inflációval és az új 
feladatok  belépésével  növelt  összeget  biztosítja  évenként  a  költségvetésében  a 
közművelődési feladatok ellátására.

IV. 

A helyi közművelődés szakember igénye

16. §

1.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott, fiatalok által is elfogadott személy 
látja el a továbbiakban is a közművelődési feladatokat.
A szakképzettségtől eltekint, de a továbbképzését támogatja szükség szerint.

V. 

Az együttműködő partnerek

17. §

1.) Az  Önkormányzat  e  rendelet  1-12.  §-ban  meghatározott  közművelődési  feladatainak 
elvégzése  érdekében  együttműködik  a  településen  működő  civil  szervezetekkel,  a 
kulturális ágazat megyei és országos szerveivel, községben működő egyházzal, a Nógrád 
Megyei Turisztikai és Közművelődési Intézettel és a Nógrád Megyei Önkormányzattal is.
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VI. 

Záró rendelkezések

18. §

1.) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Kishartyán, 2002. augusztus 29.

Varga Oszkár sk. dr. Verbói Mária sk.
   polgármester  jegyző
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