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Pusztazámor Községi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1. 

(23) 347-438              fax (23) 347-421 

 

Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2008.(XI.20.) rendelete a közművelődésről  

 

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési szintű feladatok 

ellátásához szükséges színtérről és infrastruktúráról történő gondoskodás érdekében az 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a 

közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

 

Pusztazámor Község Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog 

gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. 

A Képviselő-testület feladatának tartja, hogy gondoskodjon a közművelődési szintű feladatok 

ellátásához szükséges színtérről és infrastruktúráról. 

Pusztazámor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 4. §-ában vállalt 

közművelődési feladatainak ellátását elsősorban a Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27. szám alatti 

közösségi színtér, Iskolai Könyvtár és a Tornacsarnok üzemeltetésével biztosítja. 

 

2.§. 

 

A közművelődési rendelet célja 

 

A Képviselő-testület e rendelet céljának tekinti, hogy keretet adjon egy rendszeres, tudatos 

közösségépítő művelődési tevékenységnek, amely figyelembe veszi a település sajátosságait, a helyi 

lakosság igényeit. Meghatározza a település közművelődési feladatait, a fejlesztések irányát.  

 

A közművelődéshez kötődő további célok: 

 

 A kulturális, emberi értékek őrzése, közvetítése, új értékek létrehívása. Pusztazámor 

múltja, az idetelepült népesség sokszínű kulturális hozománya igen gazdag helyi 

tudást halmozott fel a település rövid önálló élete alatt, amelynek feltárása, 

bemutatása fontos célt jelent. 

 A jelenben létező sokféle képesség és közösségfejlesztő kulturális igény és törekvés 

feltárása és támogatása. 

 

 

3.§. 

 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

 

Pusztazámor lakosságának joga, hogy  

- megismerje egyetemes és nemzeti múltunk javait, 

- igénybe vegye az önkormányzat biztosította közművelődési szolgáltatásokat, 

- művelődési céljai megvalósításához az önkormányzattól színteret és szakmai segítséget 

kapjon. 
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4.§. 

 

Közművelődési feladatok 

 

Pusztazámor Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg a közművelődési feladatait: 

 

1.  Tanfolyamok, szakkörök, egyéb életminőséget javító művelődési formák támogatásán 

keresztül tágítja a településen a közművelődés lehetőségeit. 

2.  A Képviselő-testület az önszerveződő civil közösségeket, költségvetési támogatásban 

részesíti, valamint működésüket szakmai információk közvetítésével segíti. 

3.  Feladatának tekinti a helyi társadalom, a helyi kultúra emlékeinek feltárását, 

gondozását, bemutatását. 

4.  Fontosnak tartja a jelen települési értékek megismertetését, a tehetségek támogatását.  

5.  Az ünnepnek, mint települési közösségformáló erőnek rendkívül nagy szerepet 

tulajdonít. Kiemelten fontosnak tartja az ünnepek kultúrájának gondozását, különösen 

ügyelve a hagyományos rendezvények és a nemzeti ünnepek megtartásának magas 

színvonalára. 

6.  Feladatának tekinti a különböző kultúrák értékeinek megismertetését, hangsúlyt fektetve 

a német nemzetiségi kultúra ápolására. 

7.  Gondot fordít a helyi társadalom és intézményrendszer kapcsolatainak kiépítésére és 

fejlesztésére. 

8.  A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a feltételeket, kiemelten a gyermek és 

ifjúsági programok személyiségépítő voltára.  

   9.    Nagy hangsúlyt fektet a település külkapcsolatainak ápolására, fejlesztésére.  

 10. A közművelődési munka szakmai fejlesztésére törekedve kapcsolatot tart fenn az 

 országos megyei, térségi közművelődési szakmai szervekkel, fórumokkal. 

 

Községi ünnepek 

 

5.§ 

 

Pusztazámor Község Önkormányzatának kiemelt ünnepei, eseményei: 

a) Március 15. 

b) Május 1. 

c) Augusztus 20. 

d) Október 23. 

e) Idősek napja 

f) Egészségnap 

g) Farsangi Bál 

h) Falunap 

i) Szüreti bál 

j) Márton nap 

k) Falukarácsony 

l) Hősök napja 

6.§ 

 

Pusztazámor Község Önkormányzata az 5.§-ban meghatározott események méltó megünneplése és 

az ezekhez kapcsolódó minél színesebb és tartalmasabb programok megvalósítása érdekében 

koordinálja a rendezvények szervezésében, lebonyolításában résztvevő civil szervezetek költségeit. 

Az ünnepségek, rendezvények költségeit a Pusztazámor Községért Közalapítvány finanszírozza. 
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Civil szervezetek támogatása 

 

7.§ 

 

(1) Pusztazámor Község Önkormányzata a Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal együtt 

törekszik a településen működő civil szervezetekkel, és kiemelt szerepet szán nekik a 

közművelődési feladatok ellátásában. 

 

 

8.§ 

 

A civil szervezetek támogatására a Pusztazámor Községért Közalapítvány pályázatot ír ki. 

 

 

 

A közművelődésben együttműködő partnerek 

 

9.§. 

 

A Képviselő-testület közművelődési rendezvénytervét a Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal 

és a civilszervezetek vezetőivel egyeztetve állítja össze.  

A Képviselő-testület közművelődési feladatait a Pusztazámor Községért Közalapítvánnyal 

együttműködvel látja el. Pusztazámor Községért Közalapítvány készíti elő a pályázatokat és 

kapcsolatot tart a településen élő civilszervezetekkel. 

 

A Képviselő-testület a civilszervezetekkel együttműködve szervezi a helyi kulturális közéletet.  

 

A Képviselő-testület szakmai kapcsolatot tart fenn a szakminisztériummal, a Magyar Művelődési 

Intézettel, valamint a megyei szakmai szervekkel.  

 

10. §. 

 

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 

 

(1)  E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba. 

 

 

Pusztazámor, 2008. november 17. 

 

 

 

     Pátrovics Benedek    dr. Kosztyi Emma 

        polgármester    jegyző 

 

 

Egységesítve: 2009. június 25. 

 

Dr. Kosztyi Emma 

jegyző 


