GYULAHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2020.(IX.30.)
önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Gyulaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Gyulaháza Község Önkormányzatának
(továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési céljait és feladatait, azok ellátási formáit,
módját és mértékét.
2. A rendelet hatálya
2. § A rendelet hatálya kiterjed Gyulaháza település közigazgatási területén közművelődési
tevékenység megvalósulásában résztvevőkre az Önkormányzat által megvalósított
közművelődési tevékenységre.
3. Az önkormányzat közművelődési céljai és feladatai
3. § Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
b) a település természeti, környezeti, kulturális és művészeti közösségi értékeinek
közismertté tétele,
c) a település kulturális hagyományainak ápolása, a helyi értékek megismertetése és
védelmének erősítése,
d) hagyományőrző közösségek működésének segítése,
e) együttműködés a helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyesületekkel,
f) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, szabadideje élménydus és hasznos
eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése,
g) az idősebb korosztály közösségi életének támogatása,
h) nemzetiségi kulturális értékek megőrzése és gyarapítása,
i) hagyományőrző, kulturális, szabadidős és oktatási célú rendezvények szervezése.
4. § Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak az alábbiakat tekinti:
a) a lakosok ösztönzése a közösségi részvétel különféle formáinak igénybe vételére,
b) a településen működő köznevelési intézmények egyedi oktatási programjait támogató
szabadidős programkínálat kialakítása, tehetséggondozási programok működtetése,
c) a gyermek és ifjúsági korosztály számára szünidei programok, táborok szervezése,
d) az idősebb korosztály számára szabadidős és kulturális programok szervezése,
e) nemzeti ünnepeink, és a településen élő kiemelt célcsoportok jeles napjainak – így
különösen gyermeknap, idősek világnapja, karácsonyi ünnepkör – méltó módon
történő megünneplése,
f) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, a művelődés területén pályázati
források igénybevétele.

4. A közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás formája,
módja és mértéke
5. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési alapszolgáltatásként ellátja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban Kult. tv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt művelődő
közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítésé, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
feladatot.
(2) A Kult. tv. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti a közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése feladatot.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
közösségi színtér útján látja el.
(4) Az Önkormányzat az e rendeletben foglalt célok és feladatok ellátását az alábbi
helyszíneken, szervezeti keretek között biztosítja:
a) Gyulaházai Községi Könyvtár – 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 64.
b) Művelődési ház – 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor utca 56.
(5) Az Önkormányzat a közművelődési feladat ellátást a (4) bekezdésben meghatározott
módon, intézményi kereteken kívül látja el. A községi könyvtári és az egyéb kulturális
feladatok ellátását az Önkormányzat kormányzati funkció kódon biztosítja.
(6) A közösségi szintér kulturális-közművelődési cél esetén térítésmentesen használható. A
közösségi szintér térítési díjas rendezvényt is szervezhet.
6. § (1) A Gyulaházai Községi Könyvtár, a művelődési ház üzemeltetési költségeit és az
egyéb dologi kiadásokat az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.
(2) A képviselő-testület a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi
feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert
forrásokból biztosítja.
(3) Jelen rendeletben megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a
mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
(4) A Gyulaházai Községi Könyvtár használatának szabályait jelen rendelet függeléke
állapítja meg.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Gyulaháza, 2020. szeptember 30.
Bardi Béla
polgármester

Pappné Vass Erzsébet
jegyző

ZÁRADÉK:
Az önkormányzati rendelet az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
kihirdetve 2020. szeptember 30-án.
Gyulaháza, 2020. szeptember 30.
Pappné Vass Erzsébet
jegyző

függelék
A Gyulaházai Községi Könyvtár használati szabályzata
1./ A Könyvtárra vonatkozó adatok:
Neve: Gyulaházai Községi Könyvtár
Címe: 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor 64.
E-mail: vinczeneoroszgabriella@gmail.com
2./ A könyvtári ellátás formája: közkönyvtár. Szolgáltató könyvtár: Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár, Nyíregyháza (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)
3./ A könyvtár egész évben működik. Nyitvatartási ideje: heti 36 óra
4./ A könyvtárhasználó jogosult a nyilvános könyvtár bármely szolgáltatásainak
igénybevételére. A könyvtár beiratkozás ingyenes.
5./ Beiratkozáskor a következő személyes adatokat kell közölni és igazolni: név, anyja neve,
születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A
könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik.
6./ Beiratkozással igénybe vehető szolgáltatások: könyv, folyóirat kölcsönzése.
7./ A könyvtárat látogatók csak nyitvatartási időben használhatják. Kivétel a szervezett
foglalkozások: tanórák és rendezvények.
8./ Egy-egy alkalommal maximálisan 8 db könyv kölcsönözhető 30 napra, amely szükség
esetén egy alkalommal meghosszabbítható újabb 30 napra.
9./ Az elveszett vagy megrongált könyvtári dokumentumok árát az olvasó köteles megtéríteni.
10./ A könyvtár állományának a következő részei csak helyben használhatók, illetve csak egy
tanítási órára kölcsönözhetők ki: kézikönyvtár.
11./ A könyvtári szolgáltatás minden igénybevevőjének fegyelmezett, csendes magatartást
kell tanúsítania.

