
Takácsi Község Képviselőtestülete 

4/2001. / III.20./ 

sz.  rendelete 

a helyi közművelődésről 

 

Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. 

tv. 16. §. / 1 / bekezdésében és a Kulturális javak védelméről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. §-

ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

I Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. §. 

 

/ 1 / A rendelet hatálya kiterjed Takácsi község közigazgatási területén a közművelődésben 

résztvevő valamennyi természetes és jogi személyre. 

 

II. Fejezet 

A rendelet célja 

2. §. 

 

/ 1 / A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 

/ 2 / A lakosság élet- és munkaképességének  növelése. 

/ 3 / A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése, 

népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi értékek 

védelmének erősítése, helyi alapítványok alapítása, támogatása. 

/ 4 / Az    ifjúság    kulturális      életének     fejlesztése,       érdekérvényesítési,         

művelődési  kezdeményezéseinek  segítése, az időskorú  népesség  közművelődési  

lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak 

gazdagítása. 

/ 5 / Az élet minőségének az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, 

műhelyek létesítése, támogatása, szórakozási lehetőségek a közösségi igényekhez igazodó 

biztosítása. 

/ 6 / A helyi kulturális nyilvánosság , tájékoztatás fejlesztése. 
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III. Fejezet 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete 

3. §. 

 

/ 1 /  A   települési   önkormányzat  a    közművelődés     közösségi    színteréül    a    

következő közművelődési intézményeket működteti: 

 - Arany János Községi Könyvtár Takácsi, Petőfi u. 46. 

 - Művelődési Ház Takácsi, Petőfi u. 46. 

/ 2 / A közművelődési színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények, 

melyek pénzügyi , gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

/ 3 / A közművelődési   színtereknek    biztosítani   kell   a    kulturális   és    egyéb    

szabadidős 

rendezvények infrastrukturális, személyi feltételrendszerét. 

A művelődési ház nagyterme csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba. 

/ 4 / A települési önkormányzat a közművelődési színterek működtetéséhez szükséges 

személyi feltételeket a jogszabályban meghatározott minimumszinten biztosítja. A 

foglalkoztatott létszámot éves költségvetésében állapítja meg. 

/ 5 / A települési önkormányzat a közösségi szintér fenntartásaként biztosítja, hogy a 

településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban 

vehessék igénybe a közösségi szintér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel 

idejére a minimális feltételeket. 

 

IV. Fejezet 

A közművelődés helyi feladatai 

4. §. 

 

/ 1 / A közművelődési színterek éves programját valamennyi érintett bevonásával a jegyző 

/közművelődési referens/ készíti el a költségvetési rendelet megalkotása előtt. A települési 

önkormányzat e programterv figyelembevételével állapítja meg azok önkormányzati 

támogatását. 

/ 2 / A közművelődés helyi feladatainak formáit a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
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V. Fejezet 

Záró rendelkezések 

5. §. 

 

/ 1 / E rendelet 2001. április 1-én lép hatályba. 

 

 

Takácsi, 2001. március 20.  

 

 

Sarmon Zsolt                                                                                        Vida László Gábor 

    polgármester                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

 

A helyi közművelődés feladatai 

 

1./ Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 

és életesélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése: 

 

a/ A helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében a mentális kultúrát, 

önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, bemutatók szervezése, a Családsegítő 

Szolgálattal közösen. 

b/ Életmódtáborok szervezése az általános iskolával. 

c/ A munkanélküliek számára átképzéshez, szakma szerzéséhez helyiség biztosítása, 

együttműködve a munkaügyi központtal. 

d/ Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képzések, tanfolyamok önköltséges formában 

történő szervezése az általános iskolával közösen. 

 

2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 

 

a/ A nyilvános könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és 

törekszik a helyi információs hálózat kialakítására. 

b/ A helytörténeti, település ismertető kiállítások, helyi ünnepek műsorok, bemutatók, 

találkozók, esetenként fesztiválok, vetélkedők szervezése. 

c/ A kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, fényképek, videók készítése. 

 

3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, ünnepek kultúrájának gondozása. 

 

a/ Az élet minőségének gazdagításához az ünnep együttes örömeihez rendezvényekkel való 

hozzájárulás biztosítása. 



b/ Színházi előadások, hangversenyek csoportos látogatásának megszervezése, iskolával 

közösen. 

c/ Találkozók rendezése az azokon való részvétel kezdeményezése, szervezése, ezek kínálata. 
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d/ Különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényekhez kulturált lehetőségek 

biztosítása. 

e/ A kulturális turizmus támogatása, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, 

támogatása. 

 

4. Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása. 

 

a/ Amatőr művészeti körök, kézműves tevékenységek, csoportok szervezése. 

b/ Népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához csoportok szervezése, 

működtetése. 

c/ Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele. 

 

5./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésnek 

segítése. 

 

a/ A település különböző életkorú érték és érdekrendszerű civil szervezeteinek igény szerinti 

segítése, művelődési szándékaik támogatása. 

b/ Különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, 

tevékenységeinek támogatása. 

c/ Az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek intézményi segítése. 

d/ Helyi együttműködésekhez a közművelődési, közösségi szintér lehetőségeinek biztosítása. 

 

6./ A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése. 

 

a/ Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a helyi 

lakosság különböző tevékenységű közösségeivel, ezek képviselőivel. 



b/ A közművelődés, a helyi művészeti élet mecénásainak felkutatása, toborzása, ezek 

tájékoztatása, velük való kapcsolattartás szervezése. 

c/ Együttműködés a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutatóbázisaival. 
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7./ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. 

 

a/ A közművelődési intézményekben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez 

az alkotó tevékenységek elősegítéséhez a célnak megfelelő esztétikus környezetet és 

infrastruktúrát, valamint az adott tevékenységet segítő szakembereket biztosít. 

 

8. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása 

 

a/ Az információk gyűjtése és közismertté tétele, a település oktatási, közgyűjteménye és 

egyéb intézményei és civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről. 

b/ Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. 

c/ Kapcsolattartás a szomszédos kulturális intézményekkel. 

  


