Monostorapáti község Önkormányzata
Képviselőtestületének

2/1999./II.12./
rendelet e
a helyi közművelődésről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 16. §. /1/ bek. és a Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásokról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77. §ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről az alábbi önkormányzati
rendeletet alkotja:

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
A rendelet hatálya kiterjed Monostorapáti
község közigazgatási
közművelődésben résztvevő valamennyi természetes és jogi személyre.

területén

a

2. §.
/1/
A rendelet célja az önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének
elősegítése érdekében a feltételrendszer meghatározása.
/2/ A nyilvános könyvtári ellátás működésének és fejlesztésének meghatározása.
/3/ A kulturális örökség megőrzése érdekében a feladatok meghatározása és a közreműködő
intézmények tevékenységének szabályozása.
/4/ Az önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási alapelveket
tartalmazó feladatok meghatározása.
/5/ A közművelődési közösségi színterek és a településen működő civil szervezetek
együttműködésének összehangolása.

II.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI
KERETEI
3. §.
/1/ Az Önkormányzat a közművelődés közösségi színteréül a következő közművelődési
intézményeket működteti:
a./ Nyilvános Könyvtár Monostorapáti, Petőfi u. 12.
b./ Művelődési Ház
Monostorapáti, Petőfi u.12.
/2/ A közművelődési színterek egyéb jogállású, nem önállóan gazdálkodó intézmények,
pénzügyi, gazdasági feladataikat a Körjegyzőség látja el.
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A közművelődési színterekben biztosítani kell a kulturális és sportcélú szabadidő
eltöltéséhez szükséges feltételeket.
A Művelődési Ház nagyterme csak alkalomszerűen adható bérbe, illetve használatba.
/4/
Az Önkormányzat a közművelődési színterek működtetéséhez szükséges személyi
feltételeket a jogszabályban meghatározott minimumszinten biztosítja. A foglalkoztatott
létszámot az éves költségvetésben állapítja meg.

4. §.
Az Önkormányzat a közösségi szintér fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság
önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a
közösségi szintér helyiségeit és szolgáltatásait. Biztosítja az igénybevétel idejére a minimális
működési feltételeket.
5.§.
A közművelődési feladatok ellátásához a közösségi színterek programját, éves munkatervét a
közművelődési ügyintéző készíti el minden év november 30-ig és az t képviselőtestület hagyja
jóvá.

III.
KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK
6. §.
/1/
Közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél.
/2/
A községi Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
Ennek formái különösen:
a./ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
népfőiskolás megteremtése,
b./ a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozás,
gazdagítása,

-3c./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása,
d./

a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének segítése,

közösségi

életének,

e./ a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
f./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g./ egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.

IV.
A KÖZMŰVELŐDÉSI SZÍNTEREK FELADAT-ELLÁTÁSI
FORMÁI
7. §.
A közösségi színterek a községi Önkormányzat közművelődési feladatait az alábbi formában,
módon és mértékben látják el:
1./ Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek.
- A Művelődési Ház a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében a

mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő tanfolyamokat, bemutatókat
szervez.
-

Életmódtáborok szervezése az általános iskolával közösen.

-

Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek önköltséges nyelvi, térítésmentes
környezeti nevelési tanfolyamok szervezése az általános iskolával közösen.

-

A munkanélküliek számára átképzéshez, szakember szerzéshez helyiség biztosítása.

2./ A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása.
-

A Művelődési Ház együttműködve a helyi egyesületekkel, énekkarral, a
néptánccsoporttal összegyűjti a település kulturális értékeit és törekszik annak
kiállításokon, falunapon, szüreti bál alkalmával való bemutatására.
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A Nyilvános Könyvtár ellátja a helyi információ cseréjével kapcsolatos feladatokat és
törekszik a helyi információs hálózat kialakítására,. ezen belül, pályázat útján a
nyilvános könyvtárban számítógép-, internet kialakítására.

-

A közösségi színterek a kulturális élet eseményeiről dokumentumokat készítenek
/fénykép, videőfelvétel/, biztosítják azok őrzését.

3./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
a Művelődési Ház szervezi a nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók
programjait és
lebonyolítását.
- Az ünnepek lebonyolításánál a Művelődési Ház igényli az Énekkar, néptánc csoport,
valamint a közoktatási intézmények közreműködését.
-

- A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez
kulturált lehetőségeket biztosít a művelődési Ház.
- A művelődési ház színházi előadásokra, hangversenyekre, képzőművészeti
kiállításokra látogatásokat szervez.
- Művelődési ház a közművelődési színterekkel együtt közreműködik a helyi kulturális
turizmus lehetőségeinek felkutatásában, és a helyi értékek bemutatásához
rendezvényeket szervez.
4./ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
- az amatőr művészeti csoportok, körök müködéséhez a müvelődési házban helyet,
szakmai segítséget biztosit,
- a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételében közreműködik,
- a művelődési ház szorgalmazza az ö9nképző tevékenységet segítő pályázatokon való
részvételt.
- a Nyilvános Könyvtár szolgáltatásaival segíti az ismeretszerzést.
5./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesitésének
segítése.
-

a Művelődési Ház közreműködik abban, hogy Monostorapá6ti közösségi kulturális
értékei közismertté váljanak, erősödjön a helyi tudás, a lokálpatriotizumus.
A helyi információ cseréje útján ösztönzi a helyi érdekeket védő és gazdagító
összefogásokat, segíti a civil szervezeteket.
A Művelődési Ház a helyi egyesületekkel, szervezetekkel együtt helytörténeti,
településtörténeti kutatásokat végez és a bemutatókon felhasználja a hagyományokat.
A Művelődési Ház a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző
képzésekről, pályázati lehetőségekről információkat szerez be és ösztönzi a civil
közösségeket, pályázatok benyújtására,. a pályázatok benyújtásához segítséget ad.

6./ különböző kulturák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.-

-5–

-

-

A Művelődési Ház tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmakat alakit ki a
környező közsekkel és a helyi ünnepeken kölcsönösen közreműködnek az Énekkarral
és Néptánccsoporttal.
A Művelődési Házb viszonossági alapon igényli a környező települések amatőr
együtteseinek közreműködését rendezvényeit.
A Művelődési Ház a közösségi színterekkel együtt részt vesz a közművelődés megyei
és balatonparti rendezvényei.
A községi Önkormányzat programjában foglaltaknak megfelelően aMüvelődési Ház
közreműködik a testvérkapcsolatok kialakításában.
A Nyilvános Könyvtár gyűjti a dokumentumok, segíti a különböző kultúrák
anyagainak megőrzését és használatát.

7./ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
- a művelődési ház a polgárok tájékoztatásához, közösségi művelődéséhez, alkotó
tevékenységéhez biztosítja a z esztétikus környezetet, infrastruktúrát, szakembert.
_A szabadidő kulturális és sport együttes célú eltöltéséhez a közösségi színteret a
Művelődési Ház biztosítja.
8./ Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
-

A Művelődési Ház tájékoztatást nyújt Monostorapáti és környező települések
környezeti és kulturális nevezetességeiről,
Kapcsolatot tart a szomszédos kulturális intézményekkel.
A Művelődési Ház a település amatőr művészeti csoportjait menedzseli és alkalmat
keres azok bemutatkozására más településeken.
8.,§.

/1/ A közmüvelődés helyi, lakossági képviselete érdekében Közmükvelődési Tanácsot
alakíthatnak a Monostorpáti székhelyű társadalmi szervezetek az 1997. évi CXL. Törvény
82-83. §-a alapján.
/2/ A Tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező, helyben működő
közművelődési társadalmi szervezete, valamint a helyi közművelődést támogató gazdasági
vállalkozás képviselője.
/3/ A Közművelődési Tanács:
a./ véleményt nyilváníthat, illetőleg javaslatot tehet a település közművelődési
tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
b./ figyelemmel kísérte és véleményezi a közmüvelődési célú ö9nkormányzati
támogatás és egyéb vagyoni eszközök felhasználását.
c./ elősegíti a különböző közművelőséi szervezetek együttműködését.
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V.
A KÖZMŰVESLŐDÉS FINANSZÍROZÁSA
9. §.
/1/ A közművelődési színterek működéséhez a költségeket önkormányzati támogatásból, saját
bevételből és pályázatok útján elnyert bevételből finanszírozzák.
/2/ Az egyes feladatok ellátáshoz nyújtandó önkormányzati támogatás mértékét – teljes,
részleges, önköltséges bontásban – a községi önkormányzat éves költségvetése tartalmazza.

VI.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10. §.
/1/ Az Önkormányzati rendelet 1999. március 1. napjával lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző gondoskodik.
11.§.,
*

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.

Monostorapáti, 1999. január 29.

Zentai János sk.
polgármester

Kihirdetve:
1999.II.12.
Takács Lászlóné sk.
körjegyző
*

módosította: 8/2009.(VI.25.) rendelet

Takács Lászlóné sk.
körjegyző

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

1. A KÖNYVTÁR ÁLTALÁNOS ADATAI:
Neve: Községi Könyvtár
Székhelye: Veszprém megye 8296 Monostorapáti,
Petőfi u.12.
Fenntartó neve: Önkormányzat, székhelye: Monostorapáti
A fenntartó önkormányzat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével –elsősorban az
1997. évi CXLK. Törvény a „kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről” című törvény alapján – meghatározta a
működési szabályait, irányítja és ellenőrzi a könyvtár tevékenységét, biztosítja a könyvtár
működéséhez szükséges anyagi és személyi feltételeket.
2. Létesítésre vonatkozó adatok:
Alapítás éve: 1953.
Alapitó okirat száma: Nincs, mivel nem önálló gazdálkodó.
A könyvtár jogelődei: Könyvtár bélyegző lenyomata.
3. A könyvtárnak a könyvtári rendszerben elfoglalt helye:
A Monostorapáti Községi Könyvtár a Veszprém megyei közművelődési könyvtári rendszer
tagkönyvtára.
Szakmai és módszertani tanácsot ellátórendszser tagjaként a Tapolca Városi Könyvtártól, ill
az Eötvös Károly Megyei Könyvtártól is kérhet.
4. A könyvtár feladatai:
Mint nyilvános könyvtár a település közművelődési könyvtáraként a lakosság általános
tájékozódásához, művelődéséhez, a tanuláshoz, a szakmai munkához, az igényes
szórakozáshoz szükséges dokumentumok és szolgáltatások biztosítása.
Alaptevékenysége:
-

gyüjteményét a helyi igényeknek megfelelően folyamatosan fejleszti, megőrzi,
feltárja, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
Tájékoztat a könyvtár és dokumentumainak szolgáltatásáról
- biztositja más könyvtárak állományának s szolgáltatsainak elérését
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.
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5.- A könyvtár gyűjtőköre,. Állománygyarapítása, az állomány nyilvántartása:
A könyvtár a 4-es pontban megfogalmazott feladatoknak megfelelően általános gyüjtőkörű.
Gyűjteményét vásárlás formájában gyarapitja, szerződést köt a KELLO-val, igénybe veszi a
kedvezményes könyvvásárlási lehetőséget.
Állományáról egyedi és csoportos leltári nyilvántartást vezet-.
Állományellenőrzést és törlést a mindenkori érvényes jogszabályok alapján végez.
A kö9nyvtgár állományfeltárását katalógussal biztosija.
Amennyiben ellátórendszeri tagkönyvtár, úgy a mellékelt szerződést minden évben megköti.
A szerződésben megfogamzott feltételek alapján müködteti könyvtárát.
6. A könyvtár gazdálkodása, elszámolási kötelezettségei:
A könyvtár nem önállóan gazdálkodó szervezet. Az önkormányzat pénzügyi elszámolásnál
szerepel.7. A könyvtár mükködésének személyi feltételei:
A könyvtáros: tiszteletdíjas.
Alkalmazásáról és kinevezéséről a fenntartó szrv dönt.
Kétévente testületi ülésen beszámol a munkáról.
8. A könyvtár használata:
1. ingyenes alapszolgáltatások:
a./ a könyvtárlátogatás
b./ a könyvtár helyben használata
c./ az állományfeltáró eszközök használata,
d./ információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
A könyvtár az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználónak adatait
beirakozási díj nélkül regisztrálhatja.
2./ Az 1. pontban felsoroltak n kívüli szolgáltatások a könyvtárba való beiratkozással
vehetők igénybe.
A beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a nyomtatott könyvtári dokumentumokat.
3./ A könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölni és
igazolnia: név, anyja nedve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának
vagy útlevelének száma: A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó
jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
A személyes adatainak bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni
a könyvtárnak.
A kö9nyvtárhasználón kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

4./ A könyvtáros a beiratkozott olvasók, a látogatók és a kölcsönzött kötetek számát
naprakészen nyilvántartja.
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5./ A Művelődési és Közoktatási Minisztérium által elrendelt módon és időpontban
minden évben statisztikai adatot szolgáltat.
6./ Nyitvatartása: hetenként 2 nap

szerda: 15,30-17,30 óráig
péntek: 16,00-18,30 óráig.

9. Záró rendelkezések:
a./ A szabályzat naprakész állapotáról, a szükséges módosításokról, a könyvtáros
javaslatainak figyelembevételével a fenntartó gondoskodik.
b./ A szabályzatot megkapta:
-

az önkormányzat
a könyvtár vezetője
a megyei könyvtár
az ellátórendszer központja.

A szabályzat az érvényes könyvtári jogszabályok Alapján készült, a fenntartó szerv
jóváhagyásával 1999. március 1. napján lép hatályba.

Monostorapáti, 1999.február 5.

Zentai János sk.
polgármester

Stiglicz Rita sk.,
könyvtárvezető

