TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 7/2001. (VIII. 1.) Kt. sz. RENDELETE
a közművelődési feladatok ellátásáról
Tabdi Község Képviselőtestülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §ában foglalt felhatalmazás alapján a közművelődési feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet
alkotja:
A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya
a) a Tabdi község illetékességi területén működő közművelődési intézményre, valamint
b) a rendeletben meghatározott tevékenységek megvalósulásában résztvevő szervekre és
magánszemélyekre
terjed ki.
A közművelődés kiemelt céljai
2. §
A közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kell gondoskodni:
(1) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet, valamint a személyi és tárgyi
feltételek megteremtéséről.
(2) A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása érdekében a település
hagyományainak ápolásáról, a helytörténeti ismeretek gazdagításáról.
(3) A művelődő közösségek, civil szervezetek tevékenységének támogatásáról, az ifjúság
kulturális életének fejlesztéséről.
(4) A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében az iskolai képzést
kiegészítő lehetőségek biztosításáról.
A közművelődés feladatai
3. §
A kitűzött célok megvalósítása érdekében a közművelődés helyi feladatai:
(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, az
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek keretében
a) a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok,
bemutatók,
b) nyelvi, számítástechnikai tanfolyamok,
c) a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak,
d) környezetvédő közösség életre hívása, illetve ilyen célú fórumok
szervezése.
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében

a) a település természeti, környezeti, közösségi értékeinek, adottságainak
közismertté tétele, helytörténeti, településismertető kiállítás, ünnepi alkalmak,
műsorok, bemutatók szervezése,
b) a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté
tétele.
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása keretében
a) a helyi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel
élményeinek gazdagítása,
b) a különböző korosztályok eltérő szórakozási, közösségi igényeihez kulturált
lehetőségek szervezése.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása keretében
a) amatőr művészeti csoportok szervezése
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése keretében
a) a település civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik
támogatása, számukra igény szerint fórumok, közös akciók szervezése,
b) az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, segítése.
(6) Az egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítása keretében
a) a hazai, külföldi kulturális eseményekre utazási lehetőségek kínálata,
szervezése,
b) jeles napokon ajándékvásárok szervezése
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. §1
A rendeletben foglalt közművelődési feladatokat Tabdi község önkormányzata látja el,
finanszírozását az éves költségvetésben biztosítja. A közművelődési tevékenység ellátásának
színtere az önkormányzat által fenntartott Tabdi Községi Művelődési Ház.
5. §2
(1) A Művelődési Ház helyiségeit térítésmentesen veheti igénybe:
a) a Tabdi községben székhellyel rendelkező civil szervezet, valamint a megyei vagy
országos civil szervezetek Tabdi községben működő csoportja taggyűlés, közgyűlés
tartására, továbbá évente egy alkalommal egyéb célú (jótékonysági bál, baráti
találkozó, zenés-táncos est, stb.) rendezvény tartására,
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b) a Vöröskereszt véradás céljára
c) az Egyház a hitélettel kapcsolatos rendezvényre.
(2) A térítésmentes igénybevétel feltétele, hogy a rendezvény időpontja, továbbá a helyiségek
előkészítésétől a rendeltetésszerű használatra való alkalmas állapotban történő visszaadásig
terjedő időtartam az oktatási és közművelődési feladatok ellátását ne akadályozza.
(3) A Művelődési Ház helyiségeit rendezvény céljára átadni a (2) bekezdésben foglalt
feltételek fennállása esetén, de a rendezvényre történő előkészítésre leghamarabb a
rendezvényt megelőző nap 16 órát követően lehet.
6. §
Ez a rendelet 2001. augusztus 1. napján lép hatályba.
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