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Recsk
Nagyközség
Önkormányzata
Képviselı-testülete
a
közmővelıdés
intézményés
tevékenységrendszerének védelme, a civil szervezıdések feladatvállalása a közmővelıdésben, a
közmővelıdés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közmővelıdés feltételeinek biztosítása érdekében
- a helyi sajátosságok figyelembevételével - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16.§.(1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL törvényben ( a továbbiakban Tv.) kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
(1) Recsk Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a
közmővelıdéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közmővelıdési tevékenységek támogatását közcélnak
tartja. A közmővelıdést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminıségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában
részt vevı intézmények és szervezetek támogatását.
(2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai tevékenység és
szolgáltatás megfelelı szintő mőködését. Gondoskodik a közmővelıdési feladatok ellátásához szükséges
színterek, az intézményi háttér valamint az infrastruktúra feltételeinek megteremtésérıl, a már meglévı
intézményi háttér felújításáról, fejlesztésérıl.
Közmővelıdési rendelet célja
2.§.
A közmővelıdési koncepció elkészítésével, jelen rendelet megalkotásával a Képviselıtestület célja, hogy a
helyi társadalom mővelıdési és kulturális igényeinek figyelembevételével - a helyi hagyományok,
lehetıségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott
közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásnak módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási
alapelveket, továbbá jogszabályi keretet kell, hogy teremtsen a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus
környezet és infrastruktúra biztosításához, a település hagyományainak ápolásához, a helyi nyilvánosság és
tájékoztatás fejlesztéséhez.

A közmővelıdési feladatok ellátásnak alapelvei és formái
3.§
(1) A nagyközség minden polgárának és közösségének joga, hogy :
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét a történelem alakulásában, a nemzeti,
nemzetiségi és etnikai-kisebbségi önismeret formálásában, valamint - a rendelkezésre álló eszközök
utján - ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze;
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmények nyújtotta
szolgáltatásokat;
c.) gyarapítsa mőveltségét, készségét, közösségi mővelıdési céljainak megvalósítása
érdekében az önkormányzat közmővelıdési intézményeitıl színteret, szakmai,
szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
(2) Az önkormányzat közmővelıdési feladatait az általa fenntartott és mőködtetett közmővelıdési
intézmények és közmővelıdési megállapodások utján látja el.

közmüvr.doc

2

(3) Az önkormányzat fenntartásában mőködı intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat
mellett sem kötelezhetik el magukat.
(4) Az önkormányzat közmővelıdési megállapodást akkor köthet, ha az általa vállalt feladat ellátásra nincs
intézményi feltétel.
(5) A helyi közmővelıdési feladatok ellátásában az Önkormányzat a civil közösségek, szervezetek, a
magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is végzı gazdasági vállalkozók közremőködését is
igénybe veszi.
(6) Az Önkormányzat a Polgármester és az Oktatási-Kulturális és Sport Bizottság útján gondoskodik a
nagyközség közmővelıdési feladatainak koordinálásáról.
(7) Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a nagyközség lakóit a közmővelıdési lehetıségekrıl.
A megfelelı tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy
a.) a közmővelıdési programokat ismertesse a helyi sajtó;
b.) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját intézményi
és
önkormányzati hirdetı táblákon és szórólapokon is tegyék közzé.
Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt közmővelıdési feladatai
4.§.
(1) Az Önkormányzat közmővelıdési feladatait közmővelıdési szakmai koncepció alapján végzi, amelynek
tartalmát a civil szervezetekkel, az intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozza meg.
(2) Az önkormányzat kötelezı közmővelıdési feladatai:
a) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget
és
életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek
megteremtése.
b) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a
helyi mővelıdési szokások gondozása , gazdagítása;
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása;
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdek- érvényesítésének segítése;
f) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
g) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
h) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
(3) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá
a) a civil társadalom kulturális önszervezıdı tevékenységének erısítését;
b) a nagyközség tehetséges és kiemelkedı személyiségeinek értékteremtı tevékeny- ségét;
c) az idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeit, közösségi életét;
d) a hátrányos helyzető rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, mővelıdési kezdeményezéseit;
e) a gyermekek és fiatalok mővelıdését, mővészeti tevékenységét és közösségi életét;
f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;
g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat.
Az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásnak szervezeti keretei
5.§
(1) Az önkormányzat közmővelıdési intézményeket mőködtet, közmővelıdési megállapodásokat köt
(közmővelıdési feladatokat ellátó közalapítványokat hozhat létre), illetve fontos közmővelıdési feladatokat
ellátó szervezeteket támogat.
Kiemelten fontos közmővelıdési feladatokat ellátó szervezetek a Községi Könyvtár és a Müvelıdési Ház.
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(2) Az Önkormányzat a 4.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatait közmővelıdési intézményein és
színterein, valamint szükség szerint esetenként közmővelıdési megállapodásokon keresztül látja el.
(3) Az Önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásában együtt kíván mőködni
a) a nagyközség oktatási intézményeivel;
b) a nagyközségi székhelyő, helyben mőködı, közmővelıdési célú társadalmi szervezetekkel;
c) a közmővelıdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;
d) az egyházakkal;
e) a kisebbségi önkormányzattal;
f) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos,
hiánypótló, az önkormányzati intézmények által nem ellátott közmővelıdési feladatok teljesítése érdekében
az Önkormányzat közmővelıdési megállapodáson alapuló szerzıdéses kapcsolatot létesíthet.
(5) Az (4) bekezdésben meghatározott közmővelıdési megállapodás megkötésérıl a Képviselı-testület
dönt.
(6) A közmővelıdési megállapodás kötelezı tartalmát e rendelet melléklete tartalmazza.

A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése
6.§
(1) A Tv. és e rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és
egyéb jogköröket a Képviselı-testület gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat fenntartásában lévı intézmények szakmailag önállóan látják el tevékenységüket az
alapító okiratban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik a konkrét feladatukat, annak
költségtervezetét, amelyeket a megelızı év november hónapban elkészítenek, majd ezt követıen
véleményezésre benyújtják az Oktatási-, Kulturális és Sport Bizottságnak.
(3) Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmények munkájukról, a közmővelıdési
megállapodásban
részt vevık
pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítésérıl évente
beszámolnak. A szakmai beszámoló elfogadásáról - az Oktatási-Kulturális és Sport Bizottság javaslata
alapján - a Képviselı-testület dönt.

A közmővelıdési feladatok finanszírozása
7.§
(1) Az önkormányzat a közmővelıdéssel kapcsolatos kötelezı feladatait költségvetésébıl finanszírozza.
Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésbıl származó normatív állami hozzájárulás, a
központosított elıirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különbözı alapítványokból pályázati úton elnyerhetı támogatás.
(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból - a közmővelıdési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
(3) Az önkormányzat költségvetésébıl finanszírozza:
a) az intézmények üzemeltetésének alapvetı mőszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek
mőködıképessége megırzésének, korszerősítésének költségeit;
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b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján
meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen belül alapilletmények, kötelezı
pótlékok, költségtérítések fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait;
c) az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.
(4) Az intézmény önkormányzati támogatásának összege az ellátott alap- és nem alaptevékenységnek
megfelelıen, minden évben felülvizsgálatra kerül és azzal összhangban az Önkormányzat mindenkori éves
költségvetésében kerül meghatározásra.
(5) Az intézmények a pénzmaradványokat a képviselı-testületi jóváhagyást követıen használhatják fel.
(6) Az intézmények az év közben elért többletbevételeiket az adott intézmény fejlesztésére felhasználhatják,
az éves költségvetési rendeletben szabályozott rendelkezések figyelembevételével.

Az önkormányzati fenntartású közmüvelıdési intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásával
kapcsolatos szabályok
8.§
(1) Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézményekben foglalkoztatottak
kapcsolatban a Tv.-ben foglaltak és a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

foglalkoztatásával

(2) A megüresedett vezetıi állás betöltésére irányuló pályázatot a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelıen
a Képviselı-testület írja ki.
(3) Az önkormányzati intézmény vezetıje felett az egyéb munkáltatói jogokat a Polgármester gyakorolja.
(4) Az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézményekben dolgozó népmővelık számára a
Képviselı-testület az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében évente lehetıség szerint egy fı
részére szakmai továbbképzés céljára keretösszeget biztosit.
(5) A Tv. hatálya alá tartozó intézményekben teljes munkaidıben, szakmai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalót megilleti az a jog, hogy - a jogszabályban meghatározottak szerint - évenként az év elsı
munkanapján érvényes legkisebb munkabér ötven százaléka közterhekkel csökkentett összegének
megfelelı hozzájárulást vegyen igénybe dokumentum ( nyomtatott, hangzó, elektronikus) vásárlásra, illetve
könyvtári szolgáltatások térítésére.
Hatálybalépés
(1) E rendelet 2000. május 1-én lép életbe.
(2) Kihirdetés módja: hangoshiradón való közlése annak, hogy a rendelet szövege a jegyzınél illetve a
községi könyvtárban megtekinthetı.

Recsk, 2000. április 26.

Fekete József sk.
polgármester

Varró Gyuláné sk.
jegyzı
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Közmővelıdési rendelet melléklete

Recsk Nagyközség
Közmővelıdési Koncepciója
önkormányzati feladatainak ellátásához
A KÖZMŐVELİDÉSRİL
A kulturális örökséghez tartozó javak múltunk és jelenünk megismerésének pótolhatatlan forrásai, a nemzeti
és az egyetemes kulturális örökség egészének elválaszthatatlan összetevıi, szellemi birtokbavételük minden
ember alapvetı joga. Az e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megırzése és fenntartása,
valamint a nyilvánosság számára történı széleskörő és egyenlı hozzáférhetıvé tétele a mindenkori
társadalom kötelezettsége.
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam mőködésének alapfeltétele a könyvtári rendszer,
amelyen keresztül az információk szabadon bárki számára hozzáférhetıek.
A nemzeti és etnikai kisebbségi kulturális hagyományok megırzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni
mővelıdés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminıségét javító,
értékhordozó tevékenységek, valamint ezek megvalósulására létrejött intézmények és szervezetek
mőködésének elısegítése a társadalom közös érdeke.
Mindenkinek joga, hogy
a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentıségét a történelem alakulásában, a nemzeti,
nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos
ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a
közmővelıdés, az ismeretterjesztés, a sajtó és tömegtájékoztatás útján;
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közmővelıdési intézmények
szolgáltatásait.
A KÖZMŐVELİDÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA
A közmővelıdési koncepció elkészítésével, majd ezután a rendelet megalkotásával a Képviselı-testület
célja, hogy a helyi társadalom mővelıdési és kulturális igényeinek figyelembe vételével meghatározza az
általa támogatott közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és
finanszírozási alapelveket, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus
környezet és infrastruktúra biztosításához, a hagyományok ápolásához, a helyi értékek védelmének
erısítéséhez.
HELYZETELEMZÉS
I. Feladataink a közmővelıdés területén
1. A helyzetelemzés alapján megállapítható, hogy a közmővelıdés feladatai nagyrészt az intézmények
keretein belül valósulnak meg. Fontos a rendszeres eseménynaptár kialakítása a megfelelı koordinálás
érdekében. El kell érni, hogy a rendezvények egymás hatásfokát ne rontsák.
2.
a)
b)
c)
d)

Az oktatási intézmények oktatási-nevelési programjának segítése érdekében biztosítani szükséges:
a megfelelı gyermek és ifjúsági elıadásokat;
népszerősíteni szükséges a zenei nevelést szolgáló rendezvényeket;
segíteni kell az oktatási intézményekben folyó balett és népi tánc oktatást;
kiemelten kell kezelni a Községi könyvtár és Mővelıdési Ház iskolai szünetekre esı programjait a
gyermekek biztonságos szünidıs foglalkoztatása érdekében.

3. Tovább kell folytatni azokat a tevékenységi formákat, amelyeket a lakosság igényel:
a) az elmúlt évtized alatt több megyei és országos elismerésben részült hagyományırzı Rákóczi Nyugdíjas
Klub színjátszó csoportjának, népdal-körének valamint a felnıtt Vizitke tánccsoport próbáinak,
fellépéseinek méltó helyen történı biztosítása;
b) az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Kiállítóhelyének eredeti helyszínen való újbóli megnyitása. Ezzel
lehetıvé válna Recsk és környéke földtani-bányászati, tárgyi és írásos emlékeinek megırzése,
bemutatása;
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c) öntevékeny, önképzı tanfolyamok, szakkörök mőködtetésének megteremtése ;
d) ismeretszerzı, amatır alkotó-, mővelıdı közösségek tevékenységének fellendítése;
e) a lakosság szabadidejének kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása.
4. Az iskolán kívüli mővelıdés, annak jelentısége, funkciója felértékelıdött. A létfeltételek
megırzéséhez, az alkalmazkodás kényszerébıl adódó új ismeretek iránti szükséglet megnöveli a mővelıdési
szolgáltatások jelentıségét;
a) az igények alapján szakmai továbbképzı tanfolyamokat kell szervezni (pl.: autóvezetés, számítógép
kezelıi tanfolyam);
b) rendszeressé kell tenni a nyelvtanfolyamokat;
5. Meghatározó feladat a lakosság érdeklıdésének megfelelıen a felnıtt színházi esték, zenés elıadói estek
szervezése, valamint a községi rendezvények szervezésében, elıkészítésében, lebonyolításában való
részvétel.
6. A gyarapodó civil szervezetek számára a hely és technikai háttér biztosítása, rendezvényeik szakmai
elıkészítése.
II. Közmővelıdési intézményeink
Községi könyvtár
Az információs társadalom és a demokratikus jogállam egyik fontos feltétele a könyvtári rendszer.
1. Fontos a megfelelı könyvbeszerzési keret biztosítása.
2. Meg kell valósítani a számítógépes katalógus teljes kiépítését, a számítógépes kölcsönzést.
3. A fiatalság és egyéb korosztály számára az Internet hozzáférési lehetıséget biztosítani szükséges.
4. Továbbra is biztosítani kell a könyvtár szervezésében a rendhagyó irodalomórákat, játszóházat, egyéb
könyvtári foglalkozásokat, vetélkedıket.
Bányász Mővelıdési Ház
Az épület a Recski Ércbányák RT. tulajdona volt. Az önkormányzat 1998-ban megvásárolta, jelenleg
felújítás alatt áll. Megnyitása 2000. augusztus 20-ra tervezett.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladata :
1. a beruházás megvalósításával kapcsolatosan az újra indítandó intézmény mőködésének személyi, dologi
és anyagi feltételeinek biztosítása;
2. a település közmővelıdési rendeletének megalkotása
3. a Mővelıdési Ház alapító okiratának elkészítése.
III. Községi rendezvények
Program készül a 2000. évben tartandó államalapítási ünnepségre, valamint az ezredforduló
megünneplésére.
Program készüljön az egyéb községi évfordulók és megemlékezések lebonyolítására, illetve az egyéb
rendezvények koordinációjára.
A rendezvények szervezésénél sok szempontot kell figyelembe venni:
• értéket közvetítsen;
• érdekelje az embereket ;
• megfelelı legyen az idıpont ;
• megfizethetı legyen az állampolgárok számára;
• legyen elég pénzünk (bevételünk ) a megrendezésre;
• a település apraja-nagyja megtalálja az elképzeléseinek megfelelı kulturális, szórakoztató
eseményt a programokon.
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IV. Kapcsolatrendszer és együttmőködés , nemzetközi kapcsolatok
A település oktatási, nevelési, egyházi intézményeivel a Községi Könyvtár napi kapcsolatot tart, amelyben
még vannak további lehetıségek.
A településen mőködı egyesületek közül az Erdélyi Barátok Köré-nek nemzetközi kapcsolatai is vannak. A
külföldi csoport látogatásának elıkészítésében, lebonyolításában a közmővelıdési intézményeknek is
részt kell vállalni.
Törekedni kell a testvérvárosi kapcsolatok kialakítására, amely közelebb viszi egymáshoz az embereket,
segít megismerni egymás szokásait, kultúráját. Többféle együttmőködés lehetıségét hordozza, segít a
„Közös Európába” jutásban.
A településnek jelenleg csak kialakulóban lévı testvérvárosi kapcsolata van.

V. Községi tájékoztatás
Feladata a hiteles - politikamentes - tájékoztatás a fontos eredményekrıl, tervekrıl, elképzelésekrıl, a
képviselı-testület döntéseirıl.
Ezt a célt szolgálja a Recski Hírmondó, az önkormányzat lapja.

FINANSZÍROZÁS ALAPELVEI
A képviselı testület és bizottságának feladata:
1. a közmővelıdési törvényben megfogalmazott fenntartói feladatok ellátása;
2. a vállalt feladatoknak, megfelelı mőködésnek önkormányzati rendeletben való garantálása; a megfelelı
személyi állomány, anyagi támogatás biztosítása a mőködés személyi és tárgyi feltételeinek javítására.
3. a közmővelıdési intézmények pályázatainak támogatása;
4. szervezetek és intézmények támogatásánál olyan célok megfogalmazása, melyek a koncepció célkitőzéseit
segítik.
Recsk, 2000. április 26.
Fekete József s.k.
polgármester

