Leányvár község Képviselõ-testületének
9/2002.(X.08.) számú rendelete
a közmûvelõdésrõl és a nyilvános könyvtári ellátásról
Leányvár község Képviselõ-testülete " A kultúrális javak védelmérõl és a múzeális intézményekrõl,
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl" szóló 1997. évi CXL. Törvény 77.§-ában
kapott felhatalmazás alapján a helyi közmûvelõdési feladatok ellátásáról a következõ rendeletet
alkotja:
1.§.
A rendelet célja
A rendelet célja, hogy az Önkományzat biztosítsa a település kultúrális hagyományainak
feltárását, megismertetését, ápolását, gazdagítását, az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi kultúra
értékeinek megismertetését, az ünnepek kultúrájának gondozását, a kultúrális, alkotó közösségek
tevékenységének támogatását, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
segítését, a különbözõ kúltúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, a
szabadidõ kultúrális célú eltöltésének lehetõségét, iskolarendszereren kívüli önképzõ tanfolyamok
szervezését.
A felsorolt feladatok ellátásának önkormányzat által biztosított szervezeti keretei:
1. Mûvelõdési Ház és községi könyvtár mûködtetése
2. Civil kultúrális szervezõdések anyagi támogatása - Tánccsoport
3. Zenekar
4. Énekkar
5. Német nemzetiségi Tájház helységének biztosítása az Általános Iskola "Grundschule"
épületében
2.§.
A Mûvelõdési Ház és Községi Könyvtár szervezete, mûködése
1. A Mûvelõdési Ház és benne a Községi Könyvtár Leányvár község Önkormányzatának
tulajdonát képezi. Fenntartását a község éves költségvetésében biztosítja.
2. Létszám: 1 fõ mûvelõdésszervezõ
1 fõ takarító
3. Az alkalmazottak munkáltatója a Képviselõ-testület, átruházott hatáskörben az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Kinevezett vezetõ nincs, a házban folyó
tevékenység irányítása, szervezése, valamint a könyvtárosi feladatok ellátása a
mûvelõdésszervezõ feladata. Feladatát képezi az Önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítása,
s közremûködés minden olyan rendezvényen, melyet bárki rendez a Mûvelõdési Házban.
4. A Mûvelõdési Ház és Községi Könyvtár szabályzatát és éves munkatervét a mûvelõdésszervezõ
készíti el és azokat a Képviselõ-testület minden év január 31-ig hagyja jóvá.
5. Nyitvatartási idõ: A Mûvelõdési Ház nyitvatartását a rendezvények és az igények szabják meg.
A Községi Könyvtár heti 2 x 3 órát tart nyitva.
6. Egyéb hasznosítás:
Térítés ellenében rendezvények céljára a Ház kiadható.
Térítés nélkül veszi igénybe a Ház meghatározott helyiségeit a Judo szakosztály. Jogosult heti
három alkalommal eddzést tartani, valamint alkalmanként versenyt rendezni, a nyári idõszakban
igény szerint judo eddzõtábort mûködtetni.

3.§.
A közmûvelõdési feladatok ellátása

1. Iskolarendszeren kívüli önképzõ tanfolyamok rendezése. A feladatot a Mûvelõdési Házban a
mûvelõdésszervezõ látja el.
2. Amatõr alkotók tevékenységének támogatása. A tevékenység ösztönzésére a mûvelõdésszervezõ
igény szerint bemutatókat, kiállításokat szervez. A Mûvelõdési Ház e célú hasznosítása ingyenes.
3. A helyi társadalom kaocsolatrendszerének, közösségi életének segítése, különbözõ klubok
mûködtetése.
4. Szabadidõ kultúrált eltöltésének elõsegítése a Községi Könyvtár keretein belül. A Könyvtárban
kapnak helyet a település történetét, nemzetiségi kultúráját bemutató kiadványok, magángyûjtõk
által összállított írott és képi anyag.
5. A Könyvtár köteles gondoskodni - igény szerint - napilapok, folyóiratok beszerzésérõl.
4.§.
A közmûvelõdési feladatok finanszírozási formái
Az Önkormányzat a településen folyó közmûvelõdési tevékenységeket a következõ módon
támogatja:
1.Biztosítja a Mûvelõdési Ház fenntartását, ingyenes használatát a községben mûködõ intézmények,
civilszervezetek összejövetelei, rendezvényei számára, amennyiben a rendezvények nem
haszonszerzési célbõl szervezõdnek. Nem tekintendõ haszonszerzési célnak a jótékony célú
rendezvény, de ebben az esetben a bevételek és kiadásokról való elszámolást a Polgármesteri
Hivatal ellenjegyzi.
2. Az önkormányzati ingatlanok használatáért fizetendõ bérleti díj összegét a Képviselõ-testület
évente határozza meg.
3. Az Önkormányzat anyagi támogatást biztosít a községben mûködõ kultúrális civil szervezetek
számára. A biztonságos mûködés érdekében a Képviselõ-testület elõzetesen, több évre
vonatkozó kötelezettséget vállalhat a támogatásra. A támogatás mértékét a tevékenység
eredményessége, a szervezet nagysága és egyéb méltányolható szempontok alapján a Képviselõtestület éves költségvetésének elfogadásakor határozza meg. A támogatás éves összegét az
Önkormányzat teherviselõ-képessége befolyásolhatja.
4. A támogatás elhasználásának ellenõrzésére a Pénzügyi Bizottság, valamint külön megbízás
esetén a belsõ ellenõr jogosult.
5. §.
Jelen rendelelet kihírdetés napján lép hatályba.
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