
Rábahídvég község Önkormányzat Képviselő-testületének  

8/2006.(III.01.) számú  

rendelete 

A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 

 

Rábahídvég község  Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében, és a Kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

Törvény (továbbiakban: törvény) 86. §-a alapján Rábahídvég község Önkormányzat 
közművelődési feladatainak ellátását az alábbiak szerint szabályozza: 

 

1.§. 
 

A rendelet hatálya 

 
E rendelet hatálya az önkormányzat területére, hivatalára, a Művelődési Házra, mint a 

közművelődés színterére terjed ki. 

 
2.§. 

 

A rendelet célja 

 
A közművelődési rendelet célja, hogy elősegítse 

a.) a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítását, 

b.) a település hagyományainak megőrzését, népművészeti, hagyományőrző közösségek 

életre hívását, működtetését, 

c.) a lokálpatriotizmus a „gazdatudat”, a helyi értékek védelmének erősítését, 

d.) az ifjúság kulturális életének fejlesztését, művelődési kezdeményezéseinek segítését, 

az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását 

e.) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztését, 

f.) meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, azonnali intézkedéseit, 

g.) megalapozza közép- és hosszú távra a fejlesztés lehetőségeit. 

 
3.§. 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 

A képviselő-testület a törvény 76. §-ában felsorolt feladatok alapján az alábbiak szerint 

határozza meg konkrét feladatait: 
 

a.) a település kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának közismertté tétele, 
helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók szervezése 

b.) az amatőr művészeti csoportok, önszerveződő közösségek tevékenységének támogatása, 

c.) iskola rendszeren kívüli oktatási lehetőségek megszervezése, 

d.) a lakosság információhoz való hozzájutásának elősegítése,  

e.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

f.) a község különböző életkorú, értékrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, 

g.) a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez méltó 

környezet és infrastruktúra, és a tevékenységet segítő szakember biztosítása 
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4.§. 

 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 
Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott feladatait a Rábahídvég, Bertha Gy. u. 42. szám 

alatti Művelődési Házban, mint a közművelődés színtere fenntartásával látja el.  

 
5.§. 

 

A közművelődési feladatok finanszírozási formái 
 

/1/ A képviselő-testület támogatja a 3. §-ban meghatározott feladatok ellátását, ennek 

megfelelően éves költségvetési rendeletében biztosítja a Művelődési Ház működtetéséhez 

szükséges személyi és dologi előirányzatot.  

/2/ A képviselő-testület minden évben megrendezi a Falunapot, melyre fordítandó összegről 

alkalmanként dönt. 
/3/ A képviselő-testület önköltségesnek határozza meg a tanfolyamok szervezését, és a 

teleházi szolgáltatások igénybevételét. 
/4/ A képviselő-testület a finanszírozásnál fontosnak tartja, hogy külső források, támogatások 

elérésével civil szervezetek, magánszemélyek, vállalkozók is támogassák a nagyobb 

községi rendezvényeket. 
 

6. §. 
 

A közművelődési feladatok ellátásában együttműködő partnerek 

 
/1/ A képviselő-testület együttműködik a kistérség más önkormányzataival, civil 

szervezetekkel, művelődési házakkal.  

 

/2/ Igénybe veszi a megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást (Megyei 

Önkormányzat, Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ). 

 

7.§. 
 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 
Rábahídvég, 2006. február 28. 

 

Borsits Zoltán  Dr. Kovács Andrea 
polgármester             jegyző 

 
 

Kihirdetve: 
Rábahídvég, 2006. március 1. Dr. Kovács Andrea  
 jegyző 


