
       Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestület 
            4/2002./VI.27./Önk.kt.sz. rendelete 
                                 a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról. 
 
Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestülete a közmővelıdéshez való jog gya- 
korlása és a közösségi színtér biztosítása érdekében a kulturális javak védelmérıl és 
a muzeális intézményekrıl, nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 
1997. évi CXL törvényben foglaltak alapján az alábbi rendeletét alkotja. 
 
      1.§. 
 
A rendelet célja, hogy meghatározza a mővelıdési viszonyok adott állapota, igénye és 
lehetıségei alapján a település közmővelıdési feladatait, szervezeti rendszerét. Mega- 
lapozza a fejlesztési lehetıségeket és biztosítja a helyi környezeti, közösségi és nem- 
zeti kisebbségi kultúra kereteit, azok nyilvánosságát.  
  
      2.§. 
 
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közmővelıdési tevékenységben résztvevı ócsárdi 
polgárokra, a közösségi szintérre és annak mőködtetésére. 
 
      3.§. 
       Az önkormányzat közmővelıdési tevékenységéhez kötıdı kiemelt célok. 
 
- A közösség sajátos kulturális értékei, jellegzetességeinek megırzése, értékeinek 
   kutatása, közkinccsé tétele. 
- Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, gazdagítása, a kisebbségek  
  hagyományainak gondozása, fejlesztése.  
- A közösség népesség megtartó erejének megırzése, illetve növelése. 
- A lakosság közösségi és népességfejlesztı erıinek, törekvéseinek szolgálata, támo- 
  gatása. 
- A község kulturális arculatának kialakítása, a lakosság polgárosodásának és az in- 
   formációs társadalom kialakításának elısegítése.  
- Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, mővelıdési kezdeményezéseinek segítése, 
   az idıskorúak mővelıdési lehetıségének biztosítása, az etnikai csoportok kulturális 
   kapcsolatainak gazdagítása. 
- Az élet minıségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatır mővészeti csoportok, 
  kiemelkedı helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényeikhez lehetı- 
  ség biztosítása.  
      4.§. 
 
/1/ A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 
     A törvényben és a rendeletben meghatározott jogok megilletnek minden személyt 
     nem, kor, vallás, nemzetiség vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy 
     más vélemény szerinti különbség tétel nélkül.  
/2/ Az önkormányzat fenntartásában mőködı közösségi színtér nem lehet elkötelezett 



     egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.  
 
      5.§. 
 
Az önkormányzat a kötelezı közmővelıdési feladatok ellátása érdekében közösségi 
színteret biztosít a település minden polgára számára. 
 
      6.§. 
 
A közösségi színtér mőködtetıje az ócsárdi Ifjúsági Klub, Nyugdíjas Klub és az 
ócsárdi Sportegyesület. 
      7.§. 
 
Az önkormányzat képviselıtestülete megállapodást köt az ócsárdi Ifjúsági Klubbal, 
Nyugdíjas Klubbal és az ócsárdi Sportegyesülettel a közösségi színtér mőködtetése és 
használata tárgyában. 
 
      8.§. 
 
Az önkormányzat a közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közös- 
ségi színtér mőködtetéséhez szükséges technikai és anyagi feltételeket.  
      9.§. 
 
A közmővelıdési tevékenység irányításával felügyeletével és ellenırzésével kapcsola- 
tos jogosítványokat a képviselıtestület gyakorolja.  
 
      10.§. 
 
Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásra során együttmőködik: 
 

- a közmővelıdési feladatokat ellátó önkormányzati és civil szervezetekkel, 
- kisebbségi szervezetekkel, 
- az egyházakkal, 
- hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, városi, megyei intéz- 

ményekkel, szakszolgálatokkal és civil kezdeményezésekkel. 
 
     11.§. 

A rendelet kihirdetésétıl hatályos. 
Kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a körjegyzı gondoskodik. 
 
Ócsárd, 2002. június 27. 
 
 
        Szilágyi Imre sk.   dr.Gellértné dr.Kugler Anna sk. 
           polgármester            körjegyzı 
 




