ABAÚJVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
4/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Abaújvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok
ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy a kulturális igények figyelembevételével - a hagyományok,
lehetőségek és helyi sajátosságok alapján határozza meg a településen ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és
mértékét.
2. §
A rendelet hatálya
a) az önkormányzat fenntartásába működő közösségi színterekre;
b) a közművelődési célok megvalósításában az önkormányzattal együttműködő
szervezetekre;
c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre
terjed ki.
2. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre
3. §
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység keretében az alábbi
alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) a település hagyományainak ápolása, a helyi értékek védelmének erősítése;
b) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása;
c) méltó megemlékezés nemzeti ünnepeinkről;
d) a település kulturális, közösségi értékei közismertté tétele;
e) az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása;
f) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

4. §
Az önkormányzat közművelődési feladatai megvalósítása érdekében az alábbi
közművelődési tevékenységet támogatja:
a) iskolarendszeren kívüli, önképző foglalkozások szervezését, a tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtését;
b) a település történelmi, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások
gondozását, gazdagítását;
c) a szabadidő kulturális célú eltöltését, a szórakozási és egyéb szabadidős
közösségi igények kielégítését oly módon, hogy
ca) biztosítja a lakosság számára a könyvtári szolgáltatásokat,
cb) közösségi színteret működtet,
cc) kulturális programokat szervez.
3. A feladatellátás formája, módja
5. §
Az önkormányzat közművelődési feladatait
a) a Községháza (Abaújvár Petőfi út 4. szám) épületegyüttesében található
aa) Miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral kötött külön
megállapodás alapján működtetett könyvtári szolgáltató hely;
ab) Közösségi Színtér;
b) az Abaújvár 209/ 1 helyrajzi szám alatt található Múzeum
fenntartásával látja el.
6. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;
b) az egyházzal;
c) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal;
d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel;
e) közművelődési feladatokat ellátó járási, megyei, országos intézményekkel.
(2) Az együttműködés során az önkormányzat egyes közművelődési feladatait
közművelődési megállapodás keretében a helyben működő, alapszabályukban
közművelődési célokat is feltüntető és megvalósító civil szervezetek útján is elláthatja.

4. A feladatellátás mértéke
7. §
(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott közművelődéssel kapcsolatos
feladatait az éves költségvetésben az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg erejéig
kormányzati funkció keretében látja el.
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(2) A feladatellátás forrása a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás és
egyéb támogatás, a saját bevétel, valamint a különböző pályázatokon elnyerhető
pályázati összeg.
(3) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2018. április 28. napján lép hatályba.
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