Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete
a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire
Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete a „Kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában biztosított felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, a
közművelődésben résztvevő civil közösségekre, nevelési-oktatási intézményekre terjed ki.
2.§
A rendelet kiemelt céljai:
a) Taktaharkány Nagyközség és környezete természeti, környezeti, kulturális, közösségi
értékeinek közismertté tétele, a kulturális turizmus támogatása,
b) a nagyközség közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése,
c) az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetése,
d) a lakosság élet- és munkaképességének növelése,
e) a speciális népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása,
f) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
g) a civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése,
h) a közösségi közművelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
3.§
Taktaharkány nagyközség önkormányzata alapvető kötelező közművelődési feladatait a
rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
4.§
Taktaharkány nagyközség kiemelt községi ünnepei és közművelődési rendezvényei az
alábbiak:
- március 15.,
- gyermeknap május utolsó vasárnapja,
- május 1.,
- Hősök Napja május utolsó vasárnapja,
- köztisztviselők napja július 1.,
- államalapítás augusztus 20.,
- október 23.,
- idősek napja december,
- télapó ünnep december 6.,
- karácsony,
- szilveszter.
5.§
Taktaharkány nagyközség kötelező közművelődési alapfeladatait a „Művelődési Ház”
elnevezéssel önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési intézmény látja el.

6.§
Taktaharkány nagyközség önkormányzata a konkrét közművelődési és könyvtári
támogatásokat, a költségvetést és a költségvetési létszámkeretet az adott tárgyév költségvetési
rendeletében fogadja el.
7.§
Taktaharkány nagyközség önkormányzata elismeri és segíti a településen működő civil
közösségek, szervezetek munkáját. A közművelődés területén továbbra is számít
együttműködésre. Feladataikat — melyhez anyagi támogatási lehetőséget is biztosít — a
rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
8.§
Taktaharkány nagyközség önkormányzata a településen működő közoktatási intézmények
közművelődési feladatait a rendelet 3. sz. melléklete alapján határozza meg.
9.§
Taktaharkány nagyközség képviselő-testülete kéri a nagyközségben működő egyházi
szervezetek, vállalkozók, kommunikációs, tájékoztatási intézmények, gazdasági szervezetek,
vendéglátó ipari egységek segítségét és együttműködését a nagyközség közművelődési
feladatainak eredményes végrehajtásában.
10.§
Taktaharkány nagyközség önkormányzata a közművelődési intézmények és szervezetek
közművelődési munkájuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumával, a Magyar Művelődési Intézettel, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Önkormányzattal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési Intézettel, a II.
Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral.
11.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelete a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

Taktaharkány, 2001. április 19.

Varga László
polgármester

dr. Gadnai Mária
jegyző

1. sz. melléklet

A közművelődés feladatai Taktaharkányban
1. Taktaharkány kulturális értékei ismertté tétele a helyi közművelődés, a helyi
információ fejlesztése.
Ezen belül: a falu hagyományaival, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek,
speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése,
közmegbecsülésének növelése.
Tevékenységi formák:
- helyi ünnepek megtartása,
- a településhez kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók tartása,
- KI MIT TUD?-szerű fesztiválok szervezése,
- helytörténeti dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele,
- kulturális közéleti információk biztosítása.
2. Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító, tanulmányi felnőttoktatási lehetőségek biztosítása.
Ezen belül: speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek,
önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési és művelődő közösségeinek
szervezése.
Tevékenységi formák:
- munkanélküliek számára átképző, szakma megszerzéséhez szakképző tanfolyamok
szervezése,
- a mindennapi élet gazdaságát, fejlesztő közhasznú praktikus tanfolyamok, bemutatók,
szakkörök biztosítása, működtetése,
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása,
- a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, táborok szervezése, természetbarát
közösségek életre hívása,
- az ifjúság kreativitásának elősegítése, ősi mesterségek megismertetése, praktikus
ismeretek átadása,
- aktuális kérdésekről szellemi vitafórum tartása.
3. A lakosság műveltségének, öntudatának, esztétikai szemléletének fejlesztése, a
rekreáció biztosítása.
Ezen belül: az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése, a
művészetek befogadásának segítése, a szabadidős szokások formálása, a rekreáció, a
kulturális szórakozás biztosítása a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, folytatása, a
társadalmi és egyéb események, esküvők, évfordulók, névnap stb. megünneplése, a
mindennapi életvezetési tanácsok adása.
Tevékenységi formák:
- színházi előadások, ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése,
- az ifjúság szórakoztatásának — diszkó, bál, koncert stb. biztosítása, felnőtt korosztály
részére estélyek, bálok, alkalmi szórakozási lehetőségek szervezése,
- regionális rendezvények fogadása.
4. A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek
gondozása.
Ezen belül: az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közösség biztosítása,
kiemelkedő tehetségek, alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítása.
Tevékenységi formák:
- különböző művészeti szakkörök, műkedvelő csoportok befogadása, működtetése,

- alkotóműhelyek szervezése,
- művészeti alkotótáborok biztosítása,
- bemutatók, kiállítások, közösségtalálkozók szervezése,
- információk gyűjtése az öntevékeny körökről.
5. A helyi társadalom, a polgárok szabadság- és felelősségérzete növekedésének, a civil
közösségeinek szakmai támogatása.
Ezen belül: a kooperációs társulási szándékok ösztönzése, a réteg- és korosztály kultúrák
ismerkedési alkalmainak biztosítása, a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak
kimunkálása, a civil közösségek közismertségének biztosítása, településvédő, -szépítő,
természet-, érdekvédő közéleti egyesületek összefogása, helyi együttműködéshez, civil
szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra ingyenes biztosítása.
Tevékenységi formák:
- a civil szervezetek, öntevékenységi csoportok formáinak működtetése,
- civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,
- az ifjúság érdekérvényesítése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása,
- ifjúsági programok, tevékenységek, klubok és öntevékeny csoportok segítése
foglalkoztatási formák, táborok formájában.
6. A kultúrák közötti kapcsolatok erősítése, fenntartása és segítése.
Ezen belül: a csoportok nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel, a
közművelődési együttműködés a közoktatási, kommunikációs szervezetekkel, kapcsolattartás
a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, intézményeivel.
Tevékenységi formák:
- a község partnereivel közművelődési kapcsolatok fenntartása, kulturális akciók,
műsorok szervezése,
- a község hagyományos, regionális kulturális találkozóinak szervezése,
- közoktatási intézményekkel (iskola, óvoda) együtt tehetségkutató és gondozó
programok, gyermek és ifjúsági előadások szervezése,
- szakmai segítség adása a tanórán kívül, oktatási intézményben folyó közművelődési
munkához,
- a kommunikációs csatornán tájékoztatás a község közművelődési eseményeiről,
feladatairól,
- vallási ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezése a község egyházi
szervezeteivel.
7. A közművelődés feltételeinek biztosítása.
Ezen belül: a közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi
művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez, a kultúraközvetítéshez esztétikus környezet,
infrastruktúra, anyagi támogatás, az adott tevékenységet segítő megfelelő számú eszköz
biztosítása.
8. A Kulturális érték közismertté tétele.
Ezen belül: a község hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles
személyiségeinek, speciális közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése,
közmegbecsülésének és a lokálpatriotizmusnak a növelése.
Tevékenységi formák:
- kiállítások, helyi ünnepségek előkészítése,
- műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése,
- helytörténeti, helyismereti akciók szervezése.
9. A polgárok élet- és teljesítőképességének növelése
Ezen belül: a fizikai erőnlét fejlesztése, a mentális egészség kondicionálása, speciális
élethelyzetű emberek segítése, az önkéntes összefogások, szolidaritási akciók ösztönzése, a
sport és kultúra kapcsolatának gondozása.

Tevékenységi formák:
- mozgásos, mentális, önismereti, önfejlesztő tanfolyamok, programok, táborok
szervezése,
- közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő programok, tanfolyamok biztosítása.
10. A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek
gondozása.
Ezen belül: az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése, műértő közönség biztosítása,
alkotóközösségek közismertté tétele.
Tevékenységi formák:
- amatőr művészeti közösségek, alkotóműhelyek működtetése,
- versenyeken, bemutatókon, vetélkedőkön való részvétel,
- kiemelkedő civil közösségek bemutatása a kommunikációs csatornákon keresztül.
11. A lakosság élet- és munkakörülményei, képességeinek fejlesztése.
Ezen belül: a fizikai erőnlét fejlesztése, a mentális épség kondicionálása, az önkéntes
összefogások technikájának segítése, a sport és a kultúra kapcsolatának gondozása.
Tevékenységi formák:
- nyelvi, kommunikációs, informatikai csoportok működtetése, felnőttoktatás
megszervezése,
- közhasznú, praktikus, a mindennapi életet segítő programok, tanfolyamok gondozása,
- iskolai tudást kiegészítő képzés folyamatos biztosítása,
- szülők, nevelők pedagógiai tudatosságát növelő alkalmak kínálata,
- évente gyereknap,
- gyermeknap lebonyolításában való részvétel.
12. Taktaharkány Nagyközség kulturális életének közismertté tétele.
Ezen belül: hagyományok, természeti, művészeti értékeink, jelentős személyiségek, speciális
közösségek új kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közmegbecsülésének növekedése.
Tevékenységi formák:
- kiállítások, műsorok rendezése,
- ünnepeken való részvétel,
- a tanórán és a tanórán kívüli rendezvények keretében a természeti és kulturális értékek
bemutatása.
13. A polgárok szabadság- és felelősségérzete növekedésének, civil speciális célú
közösségeinek segítése.
Ezen belül: a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása, a réteg- és
korosztályi kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása, a felelős közéleti szereplés
kulturális fórumainak kimunkálása.
Tevékenységi formák:
- közös célok érdekében különböző közösségek összefogásának, programjának segítése,
- szolidáris akciók gondozása,
- diákönkormányzat működtetésének támogatása, közéletbe való bekapcsolása.

2. sz. melléklet

A feladatellátás szintjeinek személyi feltételei
1. NÉPDALKÖR
Nagy Attila
Bárány Zoltán

szakmai vezető
népdalkör vezető

főiskola
államigazgatási főiskola

hímzőkör vezető
Népművészeti Alkotóház
elindítója

tanító, főiskola

2. KÓRUS
3. HÍMZŐKÖR
Vajtóné Szabó Ilona

4.MAZSORETT CSOPORT
Kovács Annamária

Gránátalma-díjas hímző

mazsorett csoportvezető

5. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET
Török Ibolya
nyári művészeti táborvezető képzőművészeti egyetem
művésztanár és növendékei
6. TKBK (Taktaharkányi Kulturális Baráti Kör)
Vezetője: Csorba Zoltánné

