
Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 

3/2003. (  IV.11. )  számú rendelete  

A község közművelődési feladatairól és azok feltételeiről. 

 

Tard Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  „ A kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről „ szóló 

1997.évi CXI. Törvény 77.§-ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja : 

 

l. §. 

 

A rendelet célja 
 

( 1 ) Tard Község közművelődési és kulturális örökségeinek, hagyományainak ápolása, 

        tovább fejlesztése. 

( 2 ) A lakosság élet – és munkaképességének növelése. 

( 3 ) Az egyetemes nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismerése, gazdagítása. 

( 4 ) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. 

( 5 ) A helyi kulturális nyilvánosság tájékoztatás fejlesztése. 

( 6 ) A közösségi művelődéshez szükséges környezet és infrastruktúra biztosítása. 

 

2.§. 

 

A  település közművelődési célja és feladatai 

 

( 1 ) Tard község kulturális értékeinek ismertté tétele 

 

a.) kulturális hagyományok ápolása. 

b.) helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése 

c.) népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése 

d.) a helyi kiemelkedő közösségek, személyiségek szerepének növelése 

e.) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése. 

 

( 2 ) Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget,  

       életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. 

 

a.) a közösség gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny 

                  lehetőségek felkutatása. 

b.) művelődési és művelő közösségek szervezésének kezdeményezése. 

c.) iskolai képzést kiegészítő lehetőségek biztosítása. 

d.) mentális kultúrát fejlesztő rendezvények szervezése 

e.) természetbarát, környezetvédő közösség életre hívás, népszerűsítése 

 

( 3 ) Az egyetemes és nemzeti a nemzetiségi és más kultúrák értékeinek bemutatása,  

        megismertetése, befogadásának segítése. 

 

a.) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez  művelődési alkalmak, rendezvények  

      szervezése. 

b.) a nemzeti kisebbségi, etnikai és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és egyházi  

hagyományok ünnepek közismertté tétele, élményeinek gazdagítása. A 

közművelődés lehetőségével. 

c.) a különböző korosztályok eltérő szórakozási közösségi igényeihez kultúrált 

      lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése. 



d.) a helyi kulturális turizmus ösztönzése, lehetőségeinek felkutatása. 

 

( 4 ) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

       segítése. 

 

a.) a település különböző életkorú érték – és érdekrendszerű civil közösségeinek igény 

       szerinti segítése, működési szándékainak támogatása.  

b.) a civil közösségek közismertségének gondozása. 

c.) A helyi együttműködéshez segítségnyújtás, feltétel biztosítása. 

 

( 5 ) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása 

 

a.) a helyi kulturális nyilvánosság biztosítása. 

b.) Tájékoztatás eszközeinek felkutatása, biztosítása, fejlesztése. 

 

3.§. 

 

Tard Község Önkormányzat a közművelődési alapfeladatok ellátáshoz közösségi színteret 

biztosít. 

 

Közösségi szintér : 

 

a.) Faluház, 

b.) Tájházak - kapcsolódó hagyományőrző rendezvényközpont (tervezett) 

c.) Általános Iskola, Könyvtár 

 

4.§. 

 

Az Önkormányzat a közművelődési feladat finanszírozásához szükséges összeget a tárgyévi 

költségvetési rendeletében külön szakfeladaton határozza meg. 

 

5.§. 

 

Tard község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott, s a költségvetéséből 

finanszírozott közművelődési feladatok ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, 

kontrolálható szakszerűségét külön jogszabályban meghatározott képzettségű tiszteletdíjas 

szakember foglalkoztatásával biztosítja. 

 

6.§. 

 

Tard község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott feladatok ellátása során a 

feladatot ellátó szakember útján kapcsolatot tart az országos, regionális, megyei, illetve helyi 

közművelődési szervezetekkel. 

 

7.§. 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

Kihirdetés napja: 2003.  IV. 11. 

 
 


