TISZATARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
7/2020. (V.30.) rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörömben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (l) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az önkormányzat
közművelődési feladatairól az alábbiakat rendelem el:
A rendelet célja és hatálya
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Tiszatarján Község Önkormányzata a helyi társadalom művelődési
értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és
sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét,
valamint a feladatellátás módját és mértékét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed Tiszatarján Község közigazgatási területén található közösségi
színtérre, fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, valamint a közművelődési
tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.
Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
2.§
(1) Az önkormányzat – adottságainak figyelembevételével – megszervezi a közművelődési
alapszolgáltatásokat, melyek
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása.
c) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
d) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy
közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.

c) helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő,
közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez
d) a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő
családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő
programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
e) a társadalmi hátrányokkal élő csoportok kulturális részvételét fejlesztő, a
felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
f) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervezhet,
támogatja azok megvalósítását,
g) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek
megalakulását, tevékenységének megvalósulását támogatja,
h) ismeretterjesztő alkalmakat szervezhet, támogatja azok megvalósítását és
ismeretszerző lehetőségeket teremt,
i) részt vesz a helyi művelődési szokások és hagyományának gondozásában,
gazdagításában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket szervez,
j) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembe
vételével szervezi, vagy segíti az állami, a nemzeti, a társadalmi és a
településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
k) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységekhez szakmai és
infrastrukturális támogatást nyújt.
(3) Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:
a) a magyar kultúra értékeinek közvetítése, a művészetek befogadásának elősegítése.
b) Tiszatarján sajátos kulturális értékeinek, jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek
kutatása és közkinccsé tétele
c) helyi társadalom, a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek
kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, működésükhöz helyiség és színtér
biztosítása,
d) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése
érdekében, az esztétikai élmények megéléséhez közművelődési rendezvények,
szervezése,
e) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
f) a település és a vonzáskörzete természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi
értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, bemutatók, kiállítások
rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
g) civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
h) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
i) a község kulturális hagyományainak ápolása,

j) idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe,
k) méltó megemlékezés a nemzeti és társadalmi ünnepekről
l) a település helytörténetének a feltárása, lakossággal való megismertetése, az utókor
számára elérhetővé tétele.
m) a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése,
n) a települési könyvtári ellátás biztosítása.

A közművelődési feladatellátás formája és módja
3. §
(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a közösségi színtérként működő
a) Kultúrház (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.)
b) Tiszatarján Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 1.
c) Bivalyos tanösvény (3589 Tiszatarján, 0127/10, 0127/13, 0127/14)
d) Tornacsarnok (3589 Tiszatarján, Eötvös krt. 4.)
e) valamint egyéb, önkormányzati vagy bérelt tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény
tartására alkalmas nyílt vagy zárt területen látja el.
(2) A települési könyvtári ellátás biztosítását az Önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei II. Rákóczi Ferenc Könyvtárral kötött megállapodásban meghatározottak szerint a
megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti oly módon, hogy az igénybe vett
szolgáltatások fogadására alkalmas nyilvános könyvtári szolgáltató helyet működtet.
A közművelődési tevékenység irányítása, finanszírozása és ellenőrzése
4. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás,
az önkormányzati támogatás és a pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt pályázatokhoz
szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói és egyéb jogköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
(4) A Képviselő- testület a közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozását évente,
az önkormányzat költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet szerint biztosítja.
(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) Tiszatarján településen működő művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet
folytató szervezetekkel, személyekkel,
b) egyházakkal,
c) oktatási, nevelési intézményekkel,
d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
e) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel és
f) civil szervezetekkel, alapítványokkal.

Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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