
Földeák Kóz.égi önkormányzaí Kópvi3éló_t.!tülétének

6/2020' {vlll'6) önkomány4ti rcndebre

e kózmov.lódé'i f.ladatok olbrásáról
Fóldeák Kózségi Önkományzat KépV se ótestülele a muzéáis intézményekról á
nyi|vános könyúár ellátásrclés a kózmÚv€lódé9ól szóló 1997 év cxL' töwény 83/A'
6 (1) bekezdésében kapoí lelhatalmaás álápján. az Alaptöfuény 32 cikk (1)
bekezdés a) pontjában' valamint MagyaErszág helyi ónko.mányzátáiró szóló 2011'
éVicLx/.xlx lóNény 13. s (1) bekezdés 7' pontjábai m6qhalárczott feladálkóÍében
eliáfua a ktjvetkezókét réndeliel:

í.s A rendelel célja, hogy a helyi kózmúvélódós lerületén Fóldeák kózség po]gáÉ nak
művelódesl e'deréi kuIutdls slJkqeg|ele és l relyi hagyomá1yok' sddlosraool
Í gyelembeleleléve -eghalaroz' Fóldeáh Kózseg Ónrotíányzal novabb'a.oa1
onlorá.y7ál) lózmüve|ódéq'e|ad.€|l' á2 ellálando kozm]velódés
alápszolgá tatások kóÉl,lovábbá a feladatelláí's formájái és nódját.

ll' A.end.l.l hátálya

t. A tózmúvélód& álap.lv.i

3's A rendelel l'álá'yd l lered: Folo6áa aozség ko2 9á29alás lei.lelén a he y'
\ózrúvelódési lévereny>e9 megvá Ósilásábd. lesávevó s/eTelyelre
égyesületekre' társula|okra' múvészeti csopoíokra. civi szeNezetek.e
vál alkozásokla' €gyéb szeruezetekre' Valaminl az Önkományzal Íennlanásábán
múkódó intézményekle'

a's (]) A kózség mindén poigárának és kózÖsségének]oga. hoqy:a) iqénybe vegye az onkományzáti lennlanású inlézmények

b) műveltségét' kés2séget gyarapilsa, kÓzösségi miiveódési jogainak
éfoényesitésél az ónkormányzat áltál íennladotl ntézmény€kben' ktjzösség
szinleÍeken gyakorolhássa'

5's Áz Ónkormányzat kózmÚvélódési íeladalellálásál elsrsorban az álláa alapítotl
ltjzmÚvelŐdé5i szeNezeliel b z|osll|a
6's A2 Ölko.má.y2l egyedl kozmLveódos| slramal vagy leveleryséqel
hegvalósíL'sára kózmúvelódési megállapodásl kólhet

lv. 42Önto.mányalkózmúv€lódé3ialaFzolgáltátá.ái

7.s (1) Az Önkománrzal a telepÚlés mnd€n lakosának biztÓsilja a kózművelódés
alapszo 9á tatásokhoz va ó hozáférésjogát és leheióséqét'



(2) Áz Önkományzal a helyi kózmÚvelódés tevékenység támogatása kórében a
muzeális inlézhényekról' a nylvánÓs kónyuán elátáslólés a kózművelődésló szóló
1997. évi cXL töNény (lovábbakban: Kultv.) 76s (3) bekozdés a}e) ponl]abán
meghatáfuzoí közmÚVe ódési a apszolgállatásokal átjá el'

8's A2 Ónkományzat az 7's_ban méghalérozott alapszo oá tatásokat a kóVelkezó
le adaiok éllátásával bztosÍla:
a) a nem2eli ünnepekel a hely kózósség, Valamint á kr2névelés intézmények
bevonásáva és részvételével re.d€zi meg' ázokhoz ktjzósségiteret b zlosít,
b) t'rmogatja az i'úság kózósség széfuezódését és észvételé|

c) lámogátjá az dó*k mÜvelódó kózösségénék tevékenységét
d) a kÓnyúál kózmÚvelódési levékenységének támogátása' ezen létesítmény

bevonása a kózmüVelódési tevékenységbe'
e) lehetóség€l és heyel biáosit az iskolalendszeren kivú]i önképzó,
szkkópzó. képességfq észó laníolyamok' bemutálók ta.lására

f) |ámogalja ism€Étter]esaó e óadások szefoezését'
g) lámogalia a he yikörnyeze énékek megismenetésél' á h€lyikömyezeli
éílékek megózésél'
h) lelepÜlésiénéKárbövítése, helyiénékektudalositása'népszenjsltése

v' A kózműwlódési íoládalot €llátiBának széNo2.ti k€r.lái
9.s Az Önkománlzat a közmŰVelódés alapszo 9á tatásai ellátásánák kerétében a
he yi kÖzműve ódés lámogatásál az alábbiak szérinl biáosilja
a) kózósségi s2ínlér íenntartásával,
b) kijnyMári szolgáltálás fenntarlásával' a somogy Károly Várcsi és Megyei
Kónyvtáíal (6720 szeged' Dóm tér 1_4') kÓn}MáÍ] íeladatelálás biztosilására
me9állapodás kölésve
c) költsógvelési ke.etei krzólt kulturális Éndezvények' szeNezetek támogalásával, és
d) pályázali léhelóségek kihasznáásával és az ehhez szükséges önrész
rendeikezésle bosá|ásával'
10. s (1) Az ónkományzat a helyi kózmÚveló!ési l€vékenységéhez áz aábbi
épolotgket' ingaíanokat biztosilja:

a) MúvelódésiHá2 6922 Földeák. szentLászlótér 16 ' Fóldeák belledjlél
854 HEz
b) Köny!'lár 6922 FÖld6ákszent Lávlóté.16. Földeák belleúlel
854 Hrsz

c) egyéb ónkományzali tUlajdonú 
' 
kUlluÉ is közósségi rendezvény |artásála alkalmas

(2)A kózÓsség]lél nyitvabnásának rendjét az 1 melléklettarlalmaza.
(1) A konyvla. nv vátánás teld|el J 2 mellé<|el lanalmdz
{4l 42 Öl lorányz.l a kozmÜv;lodesl'Fláda'ol ellalagiI á 4o7osseg' let' va a- nl á
kön}Málíennla.lásáhozszÚkség6s szeryezet 

' 
személyiés tárgyiíeltéleleketázalábbi

a) a kÖzÓsségi tér. va amint a kÓnyvtár kijltségvetésének jóVáhagyása'
b) á közósséq léóen, Valaminl a könyvijóán szakképzett munkavállalók
lo9l.lkoáalasa' ázok mé9bizá5a' Íehenlese
.) d/ olko'már%l lJ|aldoraoan 

'évó loz.Uvplóde\ @ll szolgalo lélesllmenyel'
krzösség leÉk íennlartiása, üzemeltelése, Íelú]Ílása
11' 5 (1) Az ónkománrát közmÜvelódési íeladatainak ellátásában együtlmúköd k:



a) a telepü ésen mÜkÖdó köznevelési nlézményékke 
'b) kolturális levékenységet is végzö táÉada mi' civi szefuezetékke '

d) hasonló Íeladálokat elláló országos' regionális, té.sógi lntézményekkel cNl
szeruezetekkel, más önkományztokka
(2) Az ónkományzal kÖzmÜvelódési megállapodás megkótésével segitheti a
rendelelben méghatáozoll azon kÓzművelődés íeladáirk elátásál amelyakel nem
Ónkomán!2ati íénntarí'sú intézmény€k. egyházak, cvil vefoezetek, vágy
magánszemélyek vég9znek'
(3) Az ónkormányza t és ntézményei á kózművelódés lehetóségek.ól
a)a Földeák clÍnü hey lapban,
b)plakálok, szóó apok ú!án,
c)atélepÜlési honlapon.
d)közósséoioldaakon
adhalnak táiékoaatást a kÖzséq lákossáqa részére.

12.s (1) Ezá lendelsl á k htrdelését kóvetó napon lép hatályba'
(2l A lenoeel l'aldlybd 

'eoesevel egydeue9 naÉlvál ve5.1 Foldea< lÓ2sé9
on.otharrall Kepvis6löteslJlelener á rcly ko2mivelödésl .eladalor élál.sd'ó]
szóló 1 7/2002'(x' 1 1 ' )KT rendelete'

\-*-;;.. ur,**l"Íl

záredék: A rendelelel
íogadla el' A rendelet

::

2020 áugusaus 6.án
2020' aogusáus 5 i rendkÍvÚli ijlésén
hÍdelötáblán tónénó kifÚooésnéssel



1 . me léklét a 6/2020'(Vlll'6') ónkÓmányzali .endelethéz

A könyvtál nyitvat!íá6i réndjo

a) A k(jn}Málján!áÍ 1 -decembe.31' idószak.á vonalkozó 'kivéveájúnius 15'
aoglsaL]s 3l' közti idószak _ nyilvalaíási.eidie

Héíó 9:0018:00
8:00- 12:00
9:0018:00
9:0018:00
9:0018:00

b) A kÖnyvlár nyári ' júnus ls'_augusztls 31 kózti idószakra vonatkozó

Hélfó 7:30-16 00
7:30.16:00
7:3016r00
7:30-16:00
7:30-13:30
záNa



2 nelékelá 6/2020.(Vlll 6 )ónkormányzal Íendeelhez

A közös3ógi rór íyitv.taríá3i rendie

a) A közósségi tér januál 1 ' de@mber31. dósak.a vonatkozó ' k véve a június
15'_ áUgusztus 31' kÖzti dószak _ nylvatanás rendje

Hétfö

Hétfó

400-20:00
8:00-20 00
8 0O-20:00
8 00-20 00
8:00 20100
záNa

7:30-16:00
7 30-16:00
7:30-20:00
7:30-16:00
7:30-13:00
záNa

b) A kÓzóssógi lér nyá.i jÚnius ]5'_aL]gusztus 3l' kózti idöszakra vonálkozó



ELóZETES HATÁsuzsGÁLAT

Fóld.ák *ijz*g Önkomány..t. Ké!vasé|ó_l$tü|.lé.et
6/2020'(vlll'6.) öntormányzári Endéletéhé2
a közmÚvolódé3i lel.datok ellátásáól

(a ]o!álkorágról 'óló 20í0. évicxxx. tóNany í7.5_a ál5pián)

A mlzeá is inlé2né.yékól' a nyl vános könyúál élátásról
cxL löíény 76 s (]) bekezdése éíemében a (elepülés

és a közmúvelódésról szóló ] 997'
ónkományzat kölelezó féláda(a a

tE|a\ lása es l.mogalása.
helyi közm úvelódés levékeny*gek lám o9 aIá sa '
A akosság aktlv kultulá is és közösség é éténe{

A kónyúáli és kÖ2múVeódési léVékenysélek émoqá|ása az ónkoÍmányzat ki lséqvétésén
kelesztol a kózpont kó]tségv€tésMl Eényelhetó álami hozájárulés Íévén befolasrjé az
ön koÍm á nyzalo k o azdá lkodásá(

A kÖzhijvéódési€ndelelnek kólBegvelésis2ehpontbólÖnmaoál véa€háiló har'sa var

xórny.z.ti ó..oé*ó!i kóv.rk.2manyóx:
A kózósséql progEmok biztosílása hrzujérul a menláis egésóéqÚgy ploblémák
csókkenléséhéz' aÉ közézet kia]akulásához

AdminÉztríiv l.rhék€l béfolyásoló haiá.:

A jolsrábály mé9.lkoú*n5k *ük.éoe.ségé:
A fruzeáis intózÍnényekról á nyilvános kónyvlári elátásról és a kózmŰveló!ég6l
szóló 1997' év cxL' tóNény 83/A s (1)bekezdéséb€n kapon felhalalmazás az
Alaplóryény 32' cikk (1) bekezdés a) pontjábán' vaamint Mágyámrság helyi
ónkormányu tairó szó ó 20 ] ] éVi clxxxlx' lÓryény 1 3. s (1 ) bekezdés 7. pont]ában
meqhatározolt Íeladálkoré

A jogMbály álkálmd&áhd szük..!* szerélyi. 32.N.'.ll' Lrgyi .. pénuugyl

A személyi. *eNezex. téQyiés pé n zi]oyi lellétele k @ndelkezésÍe áln.k



lNooKoLÁs
Földeák köBóg öíkomány..b Képvi.ebn*túlétének

a kó2nov€lódé3i íeledáto* ellátásáról
6/2020.(vlll'6') önkomány2atl r€ndelotóh.2

(á jogelkotáslól 3.óló 2010. éü cxxx' töNéoy í8's_á.lápján)

Amu2eásinlézményekról,a.yvánoskÖnyúárelátásrólésakazmÚVelódésrólszó/ó1997
cYl 'ofué.y/b'9''lbe.ezoeseeíFnebenJ..epulero_tomá_'%llölele2ó'el"d"Dé
helvi lózmÚVelódés' levétenysegél lámoqalás.'

A rcndelel m€ghálá@aa a hei kÓzmÚWlődés kerele l ázellá(.ndó a]apszolgálla(ások kórét
a ak6ság kU lUrál6 é.dekeinék flqvelembevétolévé]

A rendelet_leruezel az ÚniÓs jogból e.edó egyeaelési kölelezettségekkel ósszhangban
ál' a jogalkoiásól szóló 2010' éVi cxxx löryény 2os_ában foglált egye4atési
kótelezetlséa á rend€let_teryezene szshben nem á l fenn

FÖldoál 2020{8_04


