
TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
8/2000. (IV.27.) SZÁMÚ RENDELETE 

 
 

a helyi közművelődésről 
 
 
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális javak védelméről és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-
ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

 
1.§. 

 
A rendelet hatálya kiterjed 

 
1. A közművelődés feladatellátás fogalomkörébe tartozó tevékenységre, személyre és 
szervezetre. 

2. A közművelődési tevékenységre, közösségi szintér fenntartójára, működtetőjére, 
alkalmazottaira. 
 
 

2.§. 
 
1. Az önkormányzat közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 
érdekében közösségi szintér működését biztosítja. 

2. Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatellátás alapján támogatja, hogy a 
településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban 
vehessék igénybe a szintér szolgáltatásait és az igénybevétel idejére a minimális működési 
feltételek, rendelkezésre álljanak. 

3.§. 
 

A rendelet célja 
 
1) A település a község közművelődési és kulturális hagyományainak ápolása. 

2) A lakosság élethelyzetének és munkaképességének növelése. 

3) Az egyetemes, a nemzeti és az etnikai kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
gazdagítása. 

4) A speciális helyzetű népességcsoport művelődési közösségeinek gondozása. 

5) A civil közösségek működésének ösztönzése. 

6) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése. 

7) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 

 
 
 



4.§. 
 
1) A település kulturális értékeinek ismerté tétele, a helyi tudás, a helyi információfejlesztés. 
Ez magában foglalja a közösség hagyományainak, természeti értékeinek, művészeti 
értékeinek speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatását, 
értékelését, közbecsülésének növelését, a lokálpatriotizmus erősítését. 
 
Tevékenységi formák: 
a) helyi ünnepek megtartása 

b) a község kulturális közéleti információk biztosítása 

c) helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti dokumentumok 
gyűjtése, ismertté tétele. 

 
2.) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny lehetőségek biztosítása. Ez magában foglalja a 
speciális helyzetű népességcsoport gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önképző, 
öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségek szervezésének 
kezdeményezése. 
 
Tevékenységi formák: 
a; mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése, természetbarát 
közösségek életre hívása, népszerűsítése, szépítése. 

b; az ifjúság kreativitásának elősegítése, ősi mesterségek ismertetése 

 
3.) A lakosság műveltségének esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció biztosítása. 
Ez magában foglalja a magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítését, a művészetek 
befogadásának segítését, szabadidős szokások formálását, a már meglévő kulturális 
hagyományok ápolását, a mindennapi élet értékeinek, normáinak fejlesztését, szórakozás 
alkalmainak biztosítását. 
 
Tevékenységei formák: 
a) előadások kínálta 
b) népművészeti, hagyományőrző alkalmak szervezése 
c) ünnepek, évforduló, megemlékezések rendszerének működtetése 
d) az ifjúság szórakoztatásának biztosítása (disco,bál) 
e) felnőtt korosztály részére bálok, alkalmi szórakozási lehetőségek biztosítása 
f) területi rendezvények fogadása. 
 
4.) A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségének gondozása. 
Ez magában foglalja az esztétikai tudatosság, igény fejlesztését, kiemelkedő tehetségek 
bemutatását, alkotó és civil közösségek közismertté tételét. 
Amatőr művészeti csoportok befogadása, működtetése. 
 

5.§. 
 

Kiemelt ünnepek 
 

1. Március 15-e megemlékezés. 
2. Falunap megtartása a Képviselőtestület döntése alapján. 



3. Május elseje megrendezése. 
4. Augusztus 20. megünneplése, egyházi ünnep (búcsú). 
5. Október 23. megünneplése. 

 
6.§. 

 
1; A közművelődési feladatot az önkormányzat önálló személy foglalkoztatásával oldja meg. 

2; A közösségi színteret a településen bármely önszervező közösség igénybe veheti, előre 
egyeztetett időpontnak megfelelően. Az igénybevevő köteles gondoskodni a színtér 
rendeltetésszerű használatáról. 

 
7.§. 

 
1., A település közművelődési feladatának támogatásai mértékét az éves költségvetési 
rendeletben szabályozza. 
 

8.§. 
 
1.Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Taktaszada, 2000. április 18.  
 
 
 
 
 

Vajtó János     Harangozóné Vitális Márta 
polgármester          jegyző 

 
 


