
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testület
- 8/2001. (04.10) sz. rendeletével módosított –  

6/2000. (04. 19) sz. rendelete
a helyi közművelődési tevékenységről

(egységes szerkezetben)

Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. tv. (továbbiakban Törvény) 77 §-a 
alapján a helyi közművelődési tevékenységről az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

(1) A rendeletalkotás célja, hogy a község valamennyi polgára részére a helyi 
adottságok,  érdekek,  értékek,  és  szükségletek  figyelembevételével 
biztosítsa a helyi közművelődési szolgáltatások igénybevételét.

(2) A  rendelet  hatálya  kiterjed  a  község  valamennyi  lakosára  és  az 
önkormányzat közművelődési tevékenységére.

(3) Az  önkormányzat  közművelődési  tevékenysége  során  nem  lehet 
elkötelezett  egyetlen  vallás,  világnézet  mellett  sem.  Tilos  bármilyen 
hátrányos  megkülönböztetés,  e  rendeletben  rögzített  jogok  megilletnek 
minden  lakost  nem,  kor,  vallás,  politikai,  nemzeti  vagy  társadalmi 
származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

2.§.

Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenysége körében biztosítja:

a.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását:

- helyi ünnepi alkalmak biztosítása a nemzeti ünnepségek gondozása, ehhez 
kapcsolódó  műsorok  szervezése,  pl.  Tóparti  Tavaszköszöntő, 
Ludányhalászi Őszi Napok, Öregek Napja

- a kulturális értékeket védő összefogások segítése, ösztönzése
- a település a régiók természeti környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 

és  azok  állapotának,  adottságainak  közismertté  tétele,  pl.  a  megyei 
sajtóban,

- a  kulturális  élet  eseményeiről  dokumentumok  gyűjtése,  őrzése, 
közismertté  tétele,  a  helyi  társadalom  kiemelkedő  közösségei 
személyiségei tevékenységének méltatása,

b)  az  egyetemes,  a  nemzeti  és  nemzetiségi  és  más  kisebbségi  kultúra 
értékeinek megismertetését:



- színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek 
szervezése

- művészeti körök szervezése (néptánc)
- további hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése

c) Az ismeretőrző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását:

- amatőr  művészeti  csoportok,  körök,  tanfolyamok,  alkotóműhelyek, 
kézműves tevékenységek szervezése

- kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele
- az  önképző  tevékenységet  segítő  pályázati  tevékenység  segítése,  az 

országos szervezeteikkel kapcsolataik építése, ösztönzése, gondozása
- nyári alkotótáborok szervezése, a táborban készült művekből bemutatók, 

kiállítások szervezése

d)  A  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének, 
érdekérvényesítésének segítését:

- a  település  különböző  életkorú  érték  és  érdekrendszerű  civil 
közösségeinek  igény  szerinti  segítése,  művelődési  szándékainak 
támogatása, számukra közösségi színtér biztosítása

- szolidáris akciók fogadása, gondozása
- az  önkormányzat  által  fenntartott  intézmények  részére  alapfeladatuk 

ellátásához  kapcsolódóan  a  közművelődési  intézmény  ingyenes 
igénybevétele

- az  ifjúság  érdekérvényesítése,  önigazgatási,  művelődési 
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése

e) A kultúrák közötti  kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését:

- kapcsolat építése a közművelődés megyei és országos szervezeteivel,
- a  helyi,  megyei  újságok,  rádió,   kábeltelevízió  szervezőivel, 

szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése
- tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről
- a helyi kulturális idegenvezetés ellátása

f)  A szabadidő  kulturális  célú  eltöltéséhez  a  feltételek  biztosítását,  egyéb 
művelődési segítő tevékenységét:
- a közművelődési intézmény közösségi színterében sajtótermékek, könyv, 

zenei –és videó dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele



3.§.
(1) A 2. §-ban megjelölteket a Képviselő-testület felügyeletével, irányításával a 
Polgármesteri  Hivatal  közreműködésével  működtetett  „Petőfi  Sándor 
Művelődési Ház és Könyvtár (Ludányhalászi Rákóczi út 28.) ” üzemeltetésével 
biztosítja.
(2)  A  személyi  és  tárgyi  feltételek  pénzügyi  alapjait  az  önkormányzat  éves 
költségvetésében állapítja meg.

4.§.

(1) Az  önkormányzat  e  rendelet  2.  §-ában  meghatározott  közművelődési 
tevékenység ellátására megállapodást köthet.

(2) Az  önkormányzat  közművelődési  tevékenysége  ellátása  érdekében 
támogatásban részesíthet  közművelődési tevékenységet folytatókat, de az a 
támogatás  nem  veszélyeztetheti  a  rendeletben  rögzített  feladatok 
megvalósítását.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

         Szigeti László sk. Kereszti Imréné sk.
          polgármester                                                          jegyző


