Ártánd Község Önkormányzatának
11/1998. (XII. 3.) HÖR sz. rendelete
a község közművelődési feladatainak ellátásáról

Ártánd község a közművelődéshez való jog gyakorlása feltételrendszerének biztosítása
érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 évi CXL. tv. 77. §-ában biztosított felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja
1. §.
1. A rendelet célja, hogy a község kulturális egységét szem előtt tartva meghatározza Ártánd
közművelődési feladatait.
2. A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik saját fenntartású közművelődési
intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásainak folyamatos fejlesztéséről.
Az Önkormányzat a szakmai és intézményi önállóság tiszteletben tartásával épít civil
szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint
mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város
kulturális életét gazdagítja.
A rendelet hatálya
2. §.
E rendelet hatálya kiterjed Ártánd község területén működő azon intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, amelyek a jelen rendeletben szabályozott
feladatokat ellátják.
A közművelődés és szolgáltatás feladatrendszere
3. §.
1. A község Önkormányzata a kötelezően ellátandó közművelődési - szolgáltató
feladatkörében
a. figyelemmel kíséri a a közművelődési intézmények művelődési céljainak
megvalósulását,
b. gyűjti és elemzi a közművelődési intézmények által benyújtott statisztikai adatokat,
c. részt vesz a térségi hagyományok ápolásában,
d. koordináló szerepkörben tanácskozásokat, kiállításokat, bemutatókat szervez,
e. együttműködik megyei közművelődési szervekkel.
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Egyéb községi közművelődési feladatok
4. §.
1. A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében a községi Önkormányzat
szerepet vállal:
a. az ifjúság iskolarendszeren kívüli öntevékeny életminőséget és életesélyeket javító
lehetőségeinek megteremtésében,
b. a fiatalok kulturált szabadidő-eltöltéséhez a feltételek biztosításában,
c. Ártánd szellemi életének, hagyományainak megismertetésében,
d. amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatásában,
e. kortárs művészetek különböző ágai bemutatkozási lehetőségeinek szélesítésében.
2. Az egyéb közművelődési feladatok megvalósítását a községi Önkormányzat saját
intézményhálózat útján – a lakosság bevonásával – biztosítja.

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
5. §.
Ártánd Község Önkormányzata e rendeletben meghatározott kötelező feladatait
költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját bevétele, a központi
forrásból származó normatív állami hozzájárulás és az elkülönített alapokból nyerhető,
pályázati úton elnyerhető támogatás.
Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.
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