Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete
20/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt feladatkörében, 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
következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy Ruzsa község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi
közművelődési feladatok támogatásával - mint kötelező önkormányzati feladat – a helyi
adottságok, értékek és szükségletek figyelembevételével meghatározza, hogy mely
közművelődési feladatokat milyen formában és mértékben lát el.
2.§ Az önkormányzat a feladatellátás eredményessége, céljai elérése érdekében
együttműködhet – különösen helyi - költségvetési szervvel, gazdálkodó szervezettel,
nonprofit szervezettel, természetes és jogi személlyel, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel, civil szervezettel.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
3.§ Ruzsa Község Önkormányzata a község adottságainak, értékeinek és szükségleteinek
figyelembevételével a következő közművelődési tevékenységek támogatását tekinti
kötelező feladatának:
a) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése.
b) Ruzsa község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése és a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
c) Az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása, különösen: nemzeti ünnepek, nőnap, ünnepi könyvhét, ismeretterjesztő
előadások, kultúra napja, gyermek könyvhét, anyák napja, télapó ünnepség, községi
karácsony, stb.
d) Az ismeretszerző, amatőr alkotó és művelődő közösségek tevékenységének
támogatása, különösen: nyugdíjas klub, foglalkoztató tábor, ifjúság, stb.
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, különösen a
találkozók szervezése, testvértelepülési kapcsolatok ápolása, stb.
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
különösen a határon túlnyúló együttműködések, testvértelepülési kapcsolatok, útján
stb.
g) A szabadidő kulturális célok eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása,
különösen: zenehallgatás, előadások, sportfoglalkozásokhoz szükséges helyszín és
eszközök biztosítása, fellépések szervezése, stb.
h) Egyéb művelődést elősegítő lehetőségek biztosítása, települési könyvtár
fenntartása.
i) Települési könyvtár fenntartása.
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4.§ Az önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott, kötelező helyi közművelődési
feladatait az alábbi módon és formában látja el:
a) Az önkormányzat önálló szakfeladatként látja el közművelődési feladatait, melyhez
vállalja közművelődési szakember és könyvtári szakalkalmazott foglalkoztatását.
b) Ruzsa Község értékekről, sajátosságairól, az aktuális kulturális, művelődési és
társadalmi eseményekről is hírt adó honlap (www.ruzsa.hu) és helyi lap (Ruzsai
Hírek) fenntartása, rendszeres kiadása.
c) Együttműködés keretében közösségi színteret, művelődési házat és könyvtárat tart
fenn.
d) Éves programterv előkészítésével tervezi, annak figyelembevételével bonyolítja le
rendezvényeit, eseményeit, bemutatóit, találkozóit és egyéb – a közművelődést
szolgáló – eseményeit.
e) A településsel kapcsolatosan kiadványokat jelentet meg.
f) A helyi társadalom kiemelkedő személyiségei méltatására községi kitüntető
címeket, díjakat alapít, adományoz
g) Testvértelepülési kapcsolatokat tart fenn, a nemzetközi kapcsolatok ápolására
találkozók szervezésében és bonyolításában vesz részt.
h) Tehetséges kulturális, művészeti kiállításokhoz helyet biztosít.
i) A civil szervezetekkel történő eredményes együttműködés érdekében pályázati
rendszerben támogatást biztosít.
5.§ Az önkormányzat közművelődési feladatait tárgyévi költségvetéséből finanszírozza,
melynek forrásai:
a) központi költségvetésből származó finanszírozás;
b) központosított előirányzatokből származó támogatás;
c) pályázati források, támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök;
d) saját bevételek.
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 19/2004. (IV.2.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 17/2009.
(XI.27.) önkormányzati rendelet.
(3) Ez a rendelet az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi
normákkal harmonizáló központi jogszabályokon alapul.
Ruzsa, 2013. június 17.
Sánta Gizella
polgármester
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