SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
11/2004/X.15/ RENDELETE
a közmővelıdés és a nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról

Sajólád községi Önkormányzat Képviselıtestülete a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény 77. §.-a alapján a közmővelıdési és nyilvános könyvtári feladataira az
alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet célja, hogy Sajólád község polgárainak érdekeit szem elıtt tartva,
meghatározza az önkormányzat közmővelıdési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozási formáját és mértékét.
2.§.
/1/ A rendelet hatálya kiterjed
-

a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósításában résztvevı
Sajólád községben lakó állampolgárokra,
az önkormányzat közmővelıdési intézményeire,
a közmővelıdési megállapodás, vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre.

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai és ellátási formája
3.§.
/1/ Az önkormányzat elsıdleges közmővelıdési feladatának tekinti:
a/ a közmővelıdési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében a közösségi színteret nyújtó közösségi ház,
b/ a könyvtár mőködtetését.
/2/ Az önkormányzat az alábbi közmővelıdési tevékenységeket tartja
szükségesnek, amelyeket intézményein keresztül támogat:
a/ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı,

életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek
megteremtését,
b/ a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek,
hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi mővelıdési
szokások gondozását, gazdagítását,
c/ a nemzeti, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését, a megértés, a befogadás elısegítését, az ünnepek
kultúrájának befogadását,
d/ az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatását,
e/ a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
érvényesítésének segítését,
f/ a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
g/ településismertetı kiállítások szervezését, ő
h/ turizmus lehetıségeinek felkutatása, ápolását,
i/ helyi civil szervezetek kapcsolatrendszerének, közösségi életének
segítését.
4.§.
Az önkormányzat a közmővelıdési intézmény intézményi, szervezeti keretein
belül biztosítja a nyilvános könyvtári ellátást.
5.§.
Az önkormányzat e rendelet 2-4. §.-ban meghatározott feladatai ellátása
érdekében Közösségi Ház elnevezéssel 2004. szeptember 1-tıl közmővelıdési
intézményt hoz létre és mőködtet.
6.§.
/1/ Az önkormányzat az egyes közmővelıdési feladatinak ellátásában a
közmővelıdési intézményén kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket
vonhatja be:

a/ alapfokú oktatási intézmények
b/ a települési székhelyő, helyben mőködı társadalmi szerveket,
c/ önszervezıdı, jogi személyiséggel nem rendelkezı közösségeket
d/ helyben mőködı kisebbségi önkormányzatot.
/2/ Az önkormányzat az /1/ bekezdésben megjelölt intézménnyel és szervekkel
közmővelıdési megállapodást köthet.

7.§.
/1/ Az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési intézmény:
a/ Megnevezése: Közösségi Ház
b/ Székhelye:
3572. Sajólád, Dózsa Gy. út 110.sz.
/2/ A Közösségi Házban kerül elhelyezésre:
a/ Községi Könyvtár
b/ Olvasóklub
c/ Teleház
d/ Polgárırség
8.§.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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