33/2012.(XII.20.) Bödeháza ör.

Hatály: 2015.III.1.-

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
33/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §

2. §

2/A. §2
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Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testülete a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény
és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a kulturális szolgáltatás és a helyi
közművelődési tevékenység támogatása terén a következő feladatokat látja el:
a)1
közművelődési közösségi színtereket működtet, melyekben helyiséget
biztosít a közművelődési rendezvényekre:
aa)
Bödeháza, Kossuth u. 27. szám alatt működteti a „Faluház”
elnevezésű közművelődési közösségi színteret,
ab)
Bödeháza, Kossuth u. 47. szám alatt működteti a
„Kiállítóhely” elnevezésű közművelődési közösségi színteret,
b)
Bödeháza, Kossuth u. 27. szám alatt „Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely” elnevezésű könyvtári szolgáltató helyet működtet,
c)
igény szerint közreműködik a közművelődési rendezvények
szervezésében.
(1)
Az önkormányzat az 1. §-ban felsorolt feladatokat az alábbi szervezeti
keretek között látja el:
a)
A könyvtári szolgáltató hely a Deák Ferenc Megyei Könyvtártól
megrendelt könyvtárellátási szolgáltatásokat fogadja.
b)
A közművelődési és könyvtári feladatok ellátására önálló intézményt
nem hoz létre, a bevételeket és kiadásokat szakfeladaton számolja el.
c)
A feladat ellátása során együttműködik:
ca)
a kötelező felvételt biztosító köznevelési intézményekkel
(általános iskola, óvoda),
cb)
a közművelődési feladatokat is ellátó szervezetekkel,
önszerveződő közösségekkel,
cc)
az egyházzal,
cd)
közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel.
d)
A közművelődési programokat a polgármester irányításával
önkéntesek szervezik.
(2)
A képviselő-testület a közművelődési feladatok ellátásának költségeit az
önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.
Tevékenysége során mindenekelőtt törekszik a biztonsági követelményeknek való
megfelelésre és hangsúlyt fektet a baleset-megelőzési tevékenységre
a)
a közművelődési és egyéb szabadidős célú létesítmények
üzemeltetője, és
b)
a közművelődési és egyéb szabadidős célú rendezvények szervezője.
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Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.
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