Bodrogkisfalud Kiizsdg onkormrin yzat Klpvisel6-testiilete
3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 65.

Jegyz6kiinyvi kivonat
K6sziilt: Bodrogkisfalud Kozs6g Onkorm6nyzataKepviselo-testi.ilet6nek 20Ig.
szeptember 96n megtartott rendkivrili nyilt til6s6nek j egyzokdnyvdbol.

Bodrogkisfalud Kiizs6g Onkormf n yzata K6pviself-testiilet6nek
I 4/20 I 9.(JX.9.) iinkorminvzati rendelete
a helyi kiizmiiveld d6si feladatok elLitris:ir6l
Bodrogkisfalud Kozs6g Onkormdnyzat Kdpviselo-testtilete az Alaptorveny
32. cikk (l)
bekezdds a) pontj6ban_meghat6rozottjogalkot6si hat6sk6r6b"n, u
-ui6lis ini6zmdnyekrol, a
nyilv6nos kdnyr,'t6ri ellit6sr6l 6s a kdzmrivel6d6srol szol6 1997. 6vi CXL. t6rv6ny
S:7a. g 1f y
bekezddsdben kapott.felhatalmazfs alapjdn, 76. (1) bekezddsdben, tovabbri
aNlagyarorszitg
$
Irelyi dnkormdnyzatairol szolo20ll. dvi CLXXXX. tdrvdny 13. g (l) bekezd6s
7. pontjabai
rneghat6rozott feladatk<jr6ben elj6rva a kdvetkezoket rendeli el:

1. Altallnos

rendelkez6sek

1'$ (1)' Bodrogkisfalud kozs6g minden lakos6nak joga van a teleptilds kultur6lis
6r6ks6gdnek
a megismerds6hez ds elsaj6tittnfrhoz, szemdlyisdgdnek a mtivel6d6s 6ltali fejlesztdsdhJr,
u,
eselyegyenlos6ghez a kultur6lis javak megismerdse tekintetdben is.
(2) Az cinkorm6nyzat kiemelt tcirekvdsei e krjrben:

a) a kozcissdgi mrivel6ddshez m6lt6, eszt6tikus krirnyezet ds infrastruktrira biztosft6sa,
b) a teleptilds hagyom6nyainak 6pol6sa, a ndpmriv6szeti, hagy ominyorzo kozcissdgek
dletre hiv6sa, mtikodtetdse, a helyi t6rsadalom kiemelkedo k6zoss6gei szerepdiek
ndveldse, a helyi 6rtekek vddelmdnek erosit6se,

c) az elet min6s6gdnek, az tinnep
szor ako z6si 6 s kozo ss6

d) a telepiilds

2'$ A

dromeinek gazdagitisa, amat6r mrivdszeti korrik,

gi i gdnyekhez I eheto

s6

g bizto sitiisa,

kultur6lis, koz<iss6gi drtdkeinek kcizismertt6 t6tele.

rendelet hatillya Bodrogkisfalud Kozs6g kozigazgat1si tertilet6n folytatott

kcizmrivel6ddsi tevdkenysdgekre,

az azokban rdsztvev6 szem6lyekre, szervezetekre, az
onkorm6nyzati kcizmtiveloddsi feladatok ell6t6s6ban reszt vevo alkalmazottakra, a
kozmtivel6d6si meg6llapoddst kdt6 jogi, vagy term6szetes szemdlyekre, valamint
a
kcjzmtivelod6si szol g6ltat6st ig6nybevevokre teri ed ki.
3.$ E rendeletben hasznillt fogalmak alatt a muze6lis intdzmenyekrol, a nyilv6nos konyvt6ri
ell6t6sr6l 6s a kdzmriveloddsrol sz6lo 1997. 6vi CXL. tcirv6nyben (a tovdbbiakban:
Kult. tv.)
nte ghatfir ozott fo galmakat ke I I drteni

2.

Az iinkorm 6ny zat kiizmiiveldd6si alapszolgdltatfsai

J.$ ez Onkorm6nyzat a helyi kdzmrivelod6si tev6kenys6g sor6n biztositja a muzedlis
intdzmdnyekr6l, nyilviinos konyvtiri ellat6sr6l 6s a k6zmtivel6d6sr6l sz6l6 Kultv. 76.9 (3)

bekezdd s

a)

-

f) pontj 6ban fel s oro lt k<jzmtivel6d6 si al ap szol g6ltat6sokat.

3.

Az 6nkor mfnyzat kiizmiivel6d6si feladatai

5.$ Az Onkorm6nyzat a 4. $-ban meghatfrozott krizmiivelod6si alapszolgttltatesokat
a helyi
saj6tosstlgok 6s rendelkezdsre 6116 anyagi eszk<izei figyelembev6teGvel a kcjvetkezo
feladatok ell6t6s6val biztositj a:

a)

amagyar kultrira 6rt6keinek kdzvetitdse. A mriv6szetek befogad6sanak elosegit6se.

b.) a kozsdg kcimyezeti, szellemi,

mrivdszeti 6rtdkeinek, hagyom6nyainak felt6r6sa,
megismerteteset celzo tevdkenys6gek trlmogatdsa, ahelyi mtivel6d6;i szokasok gondoziisa,

c) a helyi hagyom6ny6pol6,
tevdkenysd g6nek t6mo gat6sa,

ismeretszerzo, amator alkot6, mrivdszeti csoportok

d) helyi t6rsadalom, a helyi civil szewezetek cinszerv ezodo k6z6ssdgek
kapcsolatrendszerdnek, kozossdgi dletdnek segit6se, mrik<jddsiikhdz helyis6g
6s szint6r
biztosit6sa.
e) a szabadid6s tev6kenys6g szervezl,se 6s szok5sok formrilisa kultur6lis c6lir eltriltdse,

alkot6 c6hi helyi kciztissdgek, szakkdrcik szitmhrakozciss6gi tdr biztositdsa,
f) a kultur6lis 6let gazdagitisa es az emberek kciziitti kultur6lis kapcsolatok erosit6se
6rdekdben, az esztetikai dlm6nyek meg6l6s6hezkozmiiveloddsi rendezv6nyek, szervez6se,
g) mdlt6 megemldkez6,s anemzeti iinnepekr6l,
h) a lakoss6g kiiz6rdekri informdci6khoz jut6siinak elosegit6se,
i) tehetsdggondoz6 foglalkoz6sok szervezdse

4.

A helyi kiizmiiveldd6si feladatok ell:lt{s6nak m6dja

6.$ Az Onkorm6nyzat a k6zmtivel6ddsi feladatainak ell6t6s6r6l nem intdzmdnyi form6ban
gondoskodik. Az Onkormdnyzat az 5.
$-ban felsorolt feladatokat saj6t fenntartrisri kozciss6gi
szinterdn, tov6bb6 sztiks6g szerint kozmriveloddsi megrillapodds alapjrin l6thatja el.
7.$ (1) Az Onkormfnyzata helyi kdzmtiveloddsi feladatell6t6s sor6n kozossdgi szintdrkdnt a
Kdz9ssdgi Haz3917 Bodrogkisfalud, Kossuth ft 71 .,32614 hrsz-ri dptiletdt jel6li ki.
(2) A kdzmriveloddsi tevdkenysdg ell6t6s6t biztosit6s6t segiti el6 az (I) bekezd6sben
me ghatftr ozott6 kcizo s s6 g i szintdren tirl
a)

Ki6llit6 Epi.ilet 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth

b) aTajhaz 3917 Templom rit

ut7l.

9.

c) KismesterekHina 3917 Bodrogkisfalud, Templom rit
c) valamint egydb, Snkormsnyzati tulajdonri, kultur6lis kcz<issdgi rendezv6ny tart6s6ra
alkalmas nyilt tertilet.

8.$ A teleptil6si kdnyvt6ri ell6t6s biztosftiis6t az Onkormtnyzat a Borsod-Abarij-Zempldn
Megyei II R6k6czi Ferenc Konyr,tdrral kotott meg6llapod6sban meghatfrozottak szerint a
megyei kdnyvtdr szolgiiltatitsainak igdnybev6teldvel teljesfti oly m6don, hogy az igenybe
vett szolg6ltat6sok fogadds6ra alkalmas nyilv6nos kdnyvt6ri szolg6ltat6 helyet mrikodtet.

9'$

(l) Az Onkorminyzata kdzmiivekid6si

feladatainak ell6trisa sordn egyiittrniik6dik:

a) a telepiil6sen miik6d6 k6znevel6si tagint6zm6nyekkel,
b) a miiv6szeti,hagyominy6rzo, kultur6lis tev6kenys6get is vegzohelyi k<iz6ss6gekkel,
civil
szervezetekkel, e gyesiiletekkel
c) egyh6zakkal,

d) hasonl6 feladatokat ell6t6 orsz6gos, region6lis, t6rs6gi vagy a szomszdd telepiil6seken

mrikdd6 int6zm6nyekkel.

(2) Az Onkormrlnyzat akozmtivel6d6si lehet6s6geknil plak6tok, sz6r6lapok
ritjrin nyujt
ti1j 6ko ztatast a tel epiil 6 s lako s s6g a r 6sz6re.
5. A kiizmfiveldd6si tev6kenys6g finanszir oz6sa

10'$

(l) Az Onkormrinyzat a helyi kdzmtivel6d6si feladatok trimogat6s6t az 6ves

ktilts6gvet6s6ben meghatiirozott keretek k<izdtt biztosftja, illetve tovrlbbi "eg'eOi
dcintdssel
biaosfthatja. A kdzdssdgi szint6r fenntartdsithoz sztiks?ges szem6lyi ds t6rlyi feltdteleket
rendelkezdsre bocs6tj a.
(2) Az Onkormrinyzat a civil szervezetek tdmogatrisfn keresztiil is hozzi$1rul
a telepiil6s
k<izmiivel6d6si 6s kdzciss6gfej leszt6si feladatainak elliltasdhoz.
(3)
+r Onkormrinyzat a pillyazati fonrlsok kihaszntil6s6val t6rekszik a helyi kdzmrivel6d6s
min6l magasabb szinten tdrt6n6 biaositrlsrira. Az Onkormdnyzat k6zmiivel6d6si p1lyazat
eset6n a sztiks6ges <inr6szt az 6ves kdlts6gvet6si rendeletdben biztosfthatja.
6.

Zir6

rendelkez6sek

rendelet2}l9. szeptember 9. napjrln l6p harllyba.
(2) Jelen rendelet hatrilyba l6p6s6nek napjrin hatalyht veszti Bodrogkisfalud Kdzs6g
Olkormrinyzata K6pviselatestfilejdnek a tretyi tOzmrivel6ddsi feladatok ell6tasr6l
sz6l6
7 /201 5. (VI.23.) cinkorm6nyzati rendelete.
11.$ (1) Ez a

Kmf.
Balogh Sfndor

sk

alpolgfrmester

A kivonat hiteles:
Bodrogkisfalud, 2019. szeptember 16.
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sk

