EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG
Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselőtestületének
4/2003. (III.13.) rendelete1
a helyi közművelődésről
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről a következő rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Pusztamiske Község Önkormányzatának fenntartásában működő
közművelődési tevékenységet végző szervezetekre és a közművelődésben részt vevő valamennyi természetes és jogi személyre.
2. §
Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közművelődési tevékenység támogatására az alábbi tevékenységek, feladatok ellátását segíti:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása,
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
3. §
(1) A helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása a település szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése érdekében az önkormányzat közreműködik abban, hogy Pusztamiske közösségi kulturális értékei közismertté váljanak, erősödjön a helyi tudás, a lokálpatriotizmus. Ennek érdekében:
a) a felnőtt és gyermek művészeti csoportjai rendszeresen szerepeljenek olyan rendezvényeken, melyek Pusztamiske község rangját emelik,
b) az Önkormányzat szervezzen találkozót azon községünkhöz kötődő személyiségek részére,
akik a művészet, a tudomány, a sport és a szellemi élet egyéb területén sikereket értek el,
c) fontos feladat a települési hagyományok megismerése, megismertetése. Az Önkormányzat
és a környező települések rendezvényekkel, művészeti csoportok kölcsönös fellépéseivel
segítsék elő ezek fejlesztését.
(2) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében az Önkormányzatnak és a helyi lakóknak aktív szerepet kell vállalni a különböző ünnepek megszervezésében.
(3) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi érdekének, érdekérvényesítésének
kibontakozása érdekében az Önkormányzat támogatja a polgárosodást, az alkotó, öntevé1
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keny művészeti tevékenységet elősegítő civil szervezeteket. Az Önkormányzat együttműködési, művelődési, tájékoztatási alkalmakat alakít ki a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű közösségei között.
(4) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez a közösségi színtér biztosítja az esztétikus környezetet és infrastruktúrát.
4. §
(1) Pusztamiske Község Önkormányzata a 2-3. §-okban meghatározott feladatok ellátásához
közösségi színteret biztosít.
(2) Az Önkormányzat közösségi színtérként a Művelődés Házat biztosítja.
5. §
(1) A közösségi színteret a település önszerveződő közösségei, a lakosság csoportjai a 2-3. §okban meghatározott célokra ingyenesen vehetik igénybe.
(2) A közművelődési feladatok ellátásához az Önkormányzat biztosítja a közösségi színtér
használatát, illetve közreműködik a lakosság széles körét érintő programok megszervezésében.
(3) Az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten – anyagilag is támogatja a különböző programok megvalósítását.
6. §
(1) Az Önkormányzat biztosítja a közösségi színtér technika, műszaki felszereltségét.
(2) A közösségi színtér igénybevételét előzetesen be kell jelenteni az Önkormányzatnál.
(3) A közösségi színtér igénybevevői anyagi felelősséggel tartoznak a rendezvény idején bekövetkezett szándékos károkozásért.
7. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Pusztamiske, 2003. március 12.
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