Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestülete
12/1999. (XII.20.) számú rendelet
a helyi közmővelıdésrıl és támogatásáról
Báránd Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló
1997.évi CXL.tv. 77. §. alapján a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek, valamint a település lehetıségeinek a helyi sajátosságoknak, valamint a
Mővelıdési Ház SZMSZ-ének figyelembevételével – a helyi közmővelıdési tevékenység
önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. fejezet
A helyi közmővelıdési feladatok meghatározása
1. §.
(1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok
(2) Mentális kultúrát, önismeretet növelı, életminıséget és életesélyt javító,
képességfejlesztı felnıttoktatási lehetıségek támogatása, a humán erıforrás fejlesztése.

2.

§.

(1) Báránd környezeti-, szellemi-, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása.
(2) Báránd helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítı, a helyi
mővészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények szervezése.
(3) A helyismereti-, környezetlokálpatriotizmus erısítése.

és

természetvédı

mozgalmak

támogatása,

a

(4) Helytörténeti győjtemény kialakítása, folyamatos fejlesztése.

3.

§.

(1) Az egyetemes, nemzeti és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés,
a befogadás elısegítése az ünnepek kultúrájának gondozása.
(2) Bárándon élı etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása.
(3) A településen élı lakosság számára színházi elıadások, hangversenyek, képzımővészeti
kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, könyv- és folyóirat olvasási lehetıségek
folyamatos biztosítása.

(4) A nemzeti kisebbségi, világi és egyházi ünnepek évfordulók közismertté tétele, a
rendezvények támogatása, élményszerőségük növelése a közmővelıdés eszközeivel.

4.

§.

(1) Az ismeretszerzı, amatır alkotó-, elıadómővészi
tevékenységeinek támogatása (pl. nyugdíjas nıi klub).

mővelıdı

közösségek

(2) Amatır mővészi körök, mőhelyek, alkotótáborok mőködésének segítése
Hagyományırzı Gyermekvilág Mőhely, néptánccsoport, Bárándi Citeraegyüttes).

5.

(pl.

§.

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése a közmővelıdés eszközrendszerével.
(2) A civil szervezetek közismertségének elısegítése (pl. polgárırség, ref. ifjúsági óra)
(3) A közmővelıdési tevékenységet is végzı lakossági önszervezıdı közösségek támogatása
(pl. ifj. klub, nagycsaládosok).
(4) Ifjúsági információs és tanácsadó bázis mőködtetése.

6.

§.

(1) A különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
(2) Az idegenforgalom, a turizmus keretében a térségünkbe látogatók számára a település
kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása.

7.

§.

(1) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a szórakozási igényekhez feltételek biztosítása
(pl. bálok, rendezvények szervezése).
(2) Hozzájárulás a rekreáció vonzó helyi lehetıségeinek kialakulásához.

8.

§.

Az e rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósulásának elısegítéséért a
mindenkori helyi média támogatása.

II. fejezet
A közmővelıdési feladat ellátás szervezett keretei
9.

§.

Az e rendeletben megfogalmazott feladatokat Báránd Községi Önkormányzat
Képviselıtestülete, a polgármester és a jegyzı a Polgármesteri Hivatal segítségével látják el,
elsısorban az Önkormányzat által alapított és fenntartott közmővelıdési intézmény a
Mővelıdési Ház mőködtetése útján, de a teendıkbıl részt kell hogy vállaljanak az
önkormányzati fenntartású iskola, óvoda, valamint az egészségügyi szociális intézmények is.
Az önkormányzat számít az egyházak közmővelıdést segítı együttmőködésére.

III. fejezet
Az önkormányzati közmővelıdési feladatok
finanszírozási formái
10. §.
Az Önkormányzat az elızı évben a közmővelıdésre /1997.évi CXL.törvény IV.rész) fordított
összeg inflációval és az új feladatok belépésével növelt összeget biztosítja évenként
költségvetésében a közmővelıdési feladatok ellátására.

11. §.
Az e rendelet 1-8. §-aiban felsorolt közmővelıdési feladatok ellátásából résztvállalókat az
Önkormányzat – alkalmanként – támogatásban részesíti.

IV. fejezet
A helyi közmővelıdés szakember igénye
12. §.
Az Önkormányzat biztosítja a Mővelıdési Ház mőködtetéséhez szükséges – jogszabályokban
meghatározott követelményeknek megfelelı – kellı számú szakember foglalkoztatását,
támogatja továbbképzésüket.

V. fejezet
Az együttmőködı partnerek
13. §.
Az Önkormányzat e rendelet 1-8. §-ában meghatározott közmővelıdési feladatainak
elvégzése érdekében együttmőködik a településen mővészeti, közmővelıdési tevékenységet is
folytató közhasznú, bonprofit és profit orientált szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei és
országos irányítóival, a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, a
nem önkormányzati fenntartású oktatási szervezetekkel. A településen mőködı egyházakkal,
a könyvtárral, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattal, a Kölcsey Ferenc Megyei és Városi
Mővelıdési Központtal, Közmővelıdési Szaktanácsadó és Szolgáltató Intézménnyel, a
testvértelepülésekkel.

VI. fejezet
14. §.
Hatályba lépés

Ez a rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

Farkas Ferenc
polgármester

Majoros Dezsıné
jegyzı

