
Tiszaderzs Község Önkormányzatának 
7/2007. (VI. 05.) sz. 

rendelete 
a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról 

 

Tiszaderzs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban Önkormányzat) a 
kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. Tv. 77.§ és a Ötv. 16.§ (1) bekezdése alapján a helyi 
társadalom, mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, valamint a település 
lehetıségeinek, a helyi sajátosságoknak, valamint a Közösségi Ház és Könyvtár alapító 
okiratában és szmsz-ében meghatározott feladatok figyelembevételével a helyi közmővelıdési 
tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I. fejezet 
 

A közmővelıdés általános alapelvei 
 

 1. § (1) Az Önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során 
arra törekszik, hogy a közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 
mellett biztosítsa Tiszaderzs község lakosainak a törvényben rögzített jogait. 
 (2) A település hagyományainak ápolása, hagyományırzı közösségek életre hívása, 
mőködtetése a helyi értékek megismertetése, megırzése.  
 (3) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, mővelıdési kezdeményezéseinek segítése, a 
különbözı korcsoportok közösségi életének támogatása, kapcsolatainak gazdagítása. 
 (4) Az ünnep örömeinek gazdagítása, a kultúra iránti érdeklıdés felkeltése érdekében az 
amatır alkotó, mővelıdı közösségek életre hívása, a helyi alkotók támogatása, segítése. 
 (5) A civil szervezetek kulturális törekvéseinek támogatása. 
 (6) A település, a Tisza-tó környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, a 
kulturális turizmus támogatása. 
 (7) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás, informálódási lehetıség fejlesztése. 
 
 2. § Az Önkormányzat együttmőködésre törekszik a település közmővelıdésének 
fejlesztése érdekében mindazon szervekkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, melyek 
azonosulnak a rendeletben foglaltakkal. 

 
 

II. fejezet 
 

A helyi közmővelıdési feladatok meghatározása 
  

 3. § Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, mentális 
kultúrát, önismeretet növelı, életminıséget és életesélyt javító, képességfejlesztı, 
felnıttoktatási lehetıségek támogatása, a humán erıforrás fejlesztése: 

a) A sajátos helyzetőek gondjaihoz igazodó ismereteket, képességeket elısegítı 
(kulturális, szociális és ifjúsági) rendezvények szervezése, lebonyolítása, az 
öntevékeny lehetıségek felkutatása és a mővelıdési közösségeinek szervezése. 

b) A mentális kultúrát, önismeretet fejlesztı alkalmak (bemutatók, konzultációk, 
fórumok) kínálata a természetbarát, környezetvédı közösség népszerősítése, segítése. 
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 4. § Tiszaderzs környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása: 

a) A helyi értékeket védı, gazdagító összefogások ösztönzése  a helyi tudás, a 
lokálpatriotizmus erısítése (prezentációk, helytörténeti kvízjáték szervezése). 

b) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeirıl dokumentumok 
győjtése, ırzése (fényképek készítése, digitalizálása) és közismertté tétele (intézményi 
honlap rendszeres frissítése). 

 
 5. § Az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, 
a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 

a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez mővelıdési alkalmak, az ünnep együttes 
örömeinek megéléséhez a helyi és kistérségi közösségek szerepelési (gyermek 
elıadások, vegyes zenei-, szórakoztató mősorok) lehetıségének kínálata, biztosítása. 

b) Az etnikai (Romanap), az egyházi hagyományos ünnepek (Advent – Karácsony) 
közismertté tétele, élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása. 

 
 6. § Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása: 

a) A kiemelkedı tehetségő, helyi alkotók (festı, fafaragó, népi iparmővészek, stb.) 
közismertté tétele, szerepük növelése. 

 
 7. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése: 

a) A település különbözı életkorú, érték- és érdekrendszerő civil közösségeinek 
(Horgászegyesület, TKTE, TÖRTEK, Polgárırség, DSZE, stb.) igény szerinti 
segítése, mővelıdési szándékainak támogatása. 

b) A különbözı rétegek és korosztályok ismerkedési, együttmőködési alkalmainak, 
tevékenységeinek kimunkálása, támogatása. 

c) A helyi együttmőködéshez, szolidáris szándékhoz – közösségenként –  a közösségi 
színtér igénybevételéhez ingyenes biztosítása, együttmőködés kezdeményezése. 

 
8. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése: 
a) A közmővelıdés és a helyi mővészeti élet mecénásaival (intézmények, civil 

közösségek, vállalkozók, népi iparmővészek) együttmőködés kialakítása. 
b) Kapcsolat építése, ápolása a közmővelıdés megyei (VFMK-MI) , országos (levelezı – 

Kvtarjog, Katalist – listatagként) szervezeteivel és a testvértelepülések (Székelyderzs 
–Románia, Piros–Szerbia) kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

 
9. § A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
a) A közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához (Info-Pont), közösségi 

mővelıdéséhez (könyvtár) a célnak megfelelı, esztétikus környezet és infrastruktúra, 
valamint szakember biztosítása. 

 
10. § Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása feladatkörben: 
a) A közösségi színtérben különbözı nyomdatermékek (Európai Uniós, turisztikai, 

környezetvédelmi, stb.) és egyéb kiadványok (regionális- és térségi programfüzetek, 
stb.) ingyenes biztosítása. 

b) Információk győjtése és közismertté tétele a mővelıdési, rekreációs (sportcsarnok, 
civil szervezetek által kínált) lehetıségekrıl. 

c) A térségi médiák (Parti Rádió, Füredi TV) szerkesztıivel a kapcsolatok kiépítése. 
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d) A közösségi színtér szolgáltatásainak (számítógép, internet, adatbázis, kommunikáció) 
igénybevételi, használati lehetıségeinek biztosítása. 

 
 

III. fejezet  
 

A közmővelıdési feladatellátás szervezeti keretei 
 

 11. § (1) Az e rendeletben megfogalmazott feladatokat Tiszaderzs Község Önkormányzati 
Képviselı-testülete, a polgármester és a jegyzı, a Polgármesteri Hivatal segítségével látják el, 
elsısorban az önkormányzat által alapított és fenntartott kulturális intézmény mőködtetése 
útján, amely nyilvános könyvtári és turistainformációs feladatokat is ellátja, de a teendıkbıl 
részt kell, hogy vállaljanak az önkormányzati fenntartású intézmények is. 
 (2) Az önkormányzat a közmővelıdési feladatai ellátására, megvalósítására: kész a 
településen mőködı közhasznú szervezetekkel együttmőködési megállapodást kötni. 
 

 
IV. fejezet 

 
A közmővelıdési feladatok finanszírozási formái 

 
      12. § (1) Az Önkormányzat legalább az elızı évben a közmővelıdésre fordított összeg 
inflációval és az új feladatok belépésével megnövelt összeget biztosítja évenként 
költségvetésében a közmővelıdési feladatok ellátására. 
 (2) Az Önkormányzat éves költségvetésében a kulturális intézmény pályázati 
lehetıségéhez – könyvtári, közmővelıdési érdekeltségnövelı és egyéb – a mindenkori 
pénzügyi kondíciójához viszonyított forrást biztosít évenként az intézmény költségvetésén 
túlmenıen. 
 (3) A kulturális intézmény éves bevételi többletét az új szakmai feladatokra 
felhasználhatja. 

 
 

V. fejezet 
 

A közmővelıdési szakember igénye 
 

 13. § Az Önkormányzat biztosítja a kulturális intézmény mőködtetéséhez szükséges 
jelenlegi 1 fıs, illetve az ellátandó feladatok növekedésével összhangban a kellı számú 
személyi feltételeket és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelı 
szakember(-ek) foglalkoztatását, valamint az 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerinti 
továbbképzését támogatja, a felmerülı költségek 50-50 %-ban történı viselése mellett. 
 
 

VI. fejezet 
 

Az együttmőködı partnerek 
 

 14. § Az Önkormányzat e rendelet 3-9.§-ában meghatározott közmővelıdési feladatainak 
elvégzése érdekében együttmőködik a helyi önkormányzat által fenntartott intézményekkel, 
non-profit és profitorientált szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei és országos irányító 
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szervezeteivel, intézményeivel (J-Nk-Szolnok Megyei Önkormányzat, J-Nk-Szolnok Megyei 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Mővelıdési Intézet). 
 

VII. fejezet 
 

Hatálybalépés 
 
15. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg a 9/2000. (V. 02.) 

számú rendelet hatályát veszti. 
 
 

 
Tiszaderzs, 2007. június 05. 
 
 
 
 
 
  Dr. Herédy Dezsı s. k.   Dr. Bóta Mihály s. k. 
                polgármester      jegyzı 

 
 
Kihirdetve: 
 
Tiszaderzs, 2007. június hó 05. napján 
          Dr. Bóta Mihály s. k. 
          jegyzı 
 


