TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE
9/2009.(VII.31.) R E N D E L E T E
Tagyon község közművelődési feladatairól és azok ellátásáról
Tagyon község Önkormányzata Képviselőtestülete a „Kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről „ szóló 1997. évi CXL.
törvény 77.§-ába foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott, közművelődési feladatot ellátó
intézményre, az ott foglalkoztatottakra és a közművelődési lehetőséget igénybe vevőkre
terjed ki.
2. §. A közművelődési tevékenység céljai:
a.) a község természeti , környezeti, kulturális , közösségi értékeinek közismertté tétele
b) a község közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése
c) a német kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása
d)speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek kialakítása, gondozása
e) civil közösségek létrejöttének ösztönzése, együttműködés kialakítása
f) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése
g) a közösségi művelődéshez méltó környezete kialakítása, infrastruktúra biztosítása
3. § Az önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatok:
a) tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése
b) a helyi környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, gondozása,
gazdagítása
c) kulturális és ünnepi rendezvények szervezése
d) hagyományápoló, ismeretszerző és amatőr művészeti csoportok támogatása
e) a közélet, a helyi érdekérvényesítés segítése
f) a testvér-települési kapcsolatok épülésének segítése
g) a szabadidő kultúrál eltöltése feltételeinek biztosítása
h) nyilvános könyvtár szolgáltatásai ingyenes igénybevételének biztosítása.
4.§ Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait közösségi színtér kijelölésével látja
el.. A kijelölt közösségi színtér: Közösségi Ház ( Tagyon, Petőfi u.10.)
5.§ Az önkormányzat az intézmény költségvetését és létszám keretét az adott tárgyév
költségvetési rendeletében állapítja meg.
6.§ Az önkormányzat évente az alábbi közművelődési rendezvényeket szervezi:
a) Nyugdíjas Találkozó
b) Falunap
7.§ (1) Az önkormányzat a 2 §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében
együttműködik a Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény tantestületével, a helyi egyházi képviselő-testülettel, a
hegyközség és az erdőbirtokosság vezetőségével, a falugazdásszal illetve a közművelődési
tevékenységet segítő vállalkozókkal.

(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§ A rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, egyidejűleg a 4/2003.(IV.10.) Ta. Önk.
számú rendelet hatályát veszti.
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