
GELENCSÉR K A T A L I N 

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 77.§. A L A T T 
ÉRTENDŐ KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI 

(1) A tdepülési önkormányzat kötelező feladata a lielyi közmű' 
velődési tevékenység támogatása. 

(2) Ennek formái különösen: 

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző 
tanfolyamok, életmiitőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktü' 
tási lehetőségek, népfőiskolák megterenttése 

A helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése 
érdekében a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, 
tanfolyamok, táborok szervezése, bemutatók, konzultációk, 
fórumok kínálata, a természetbarát, környezetvédő közösségek 
népszerűsítése, segítése. A speciális helyzetű népességcsopor
tok gondjaihoz igazodó ismeretek, képességek, önsegítő, önte
vékeny lehetőségek felkutatása, művelődési közösségeinek 
szervezése. A z iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: nyelvi, 
számítástechnikai, felvételi előkészítő korrepetáló, környezeti 
nevelés, stb. tanfolyamok szervezése. A szülők, a nevelők 
együttes nevelő tevékenységének hatékonyságát fejlesztő 
alkalmak, folyamatok kezdeményezése, aktuális kérdésekről 
szabadegyetemek, szemináriumok kínálata. A munkanélküliek 
számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, a megélhetéshez 
képzési lehetőségek, a mindennapi élet gazdaságosságát fej
lesztő közhasznú, praktikus tanfolyamok, alkalmak, akciók 
szervezése, meghívása, támogatása. 

b) Á település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
Imgyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési 
szokások gondozása, gazdagítása 

A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, 
közösségi értékeinek és azok állapotának, adottságainak közis
mertté tétele, a helyi tudás, a lokálpattiotizmus, a „gazdatudat" 
erősítése. A helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, 
gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, 
helytörténeti, településismertető kiállítások, helyi ünnepek, 
műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, „ki mit tud" jel
legű fesztiválok, vetélkedések szervezése. A közösségi emlékezet 
gazdagításához a kulturális élet eseményeitől dokumentumok 
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele. A helyi társadalom 
kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének mél
tatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése, támo
gatása. 

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nentzetiségi és más kisebbségi 
kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, 
az ünnepek kultúrájának gortdozása 

A z élet minőségének gazdagításához, az ünnep együttes 
örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a 
nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, az ökológiai, a helyi kultúra 
értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok 
biztosítása. Színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti 
kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, művészeti baráti 
körök szervezése. Népművészeti, hagyományőrző közösségek 
életrehívása, működtetése, segítése. Találkozók, fesztiválok ren
dezése, az azokon való részvétel kezdeményezése, szervezése. 
Szellemi fórumok kínálata. A nemzeti, kisebbségi, etnikai és a 

helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos 
ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel 
élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása. A kü
lönböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez 
kulturált lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése. A kul-
tutális turizmus támogatása, tudatosságának ösztönzése, a helyi, a 
regionális kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, támo
gatása. A helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához 
regionális, országos nagyrendezvények szervezése, meghívása. 

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek 
tevékenységének támogatása 

Amatőr művészeti körök, tanfolyamok, műhelyek, kéz
műves tevékenységek, csoportok szervezése, önképző körök, 
alkotó táborok kínálata. A népművészet hagyományos tevé
kenységeinek gyakorlásához ének-, zene-, táncegyüttesek szer
vezése, működtetése. A népi ipannűvészet képességei tanulásá
hoz tanfolyamok, körök, nyári tábotok szervezése, műveikből 
bemutatók, kiállítások rendezése. A kiemelkedő tehetségű helyi 
alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának 
biztosítása. Ismeret- és készségfejlesztő, gyűjtő körök szervezése, 
összefogása, az országos szervezetekkel kapcsolataik építése, 
ösztönzése, gondozása. E célból alapítványok életre hívása, az 
önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel szorgal
mazása, segítése. 

e) A Jtelyi társadalom kapcsolatrendszerértek, közösségi 
életének, érdekérvényesítésének segítése 

A település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű 
civi l közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándé
kaik támogatása. A településfejlesztő, tetmészet-, környezet-, 
érdekvédő, közéleti, helytörténeti, tudományos körök, egye
sületek összefogása, számukra fórumok, bemutató estek, közös 
akciók szetvezése. A civi l közösségek közismertségének gondo
zása, bemutatkozó fórumok, különböző funkciójú érdekérvé
nyesítő alkalmak, találkozók szervezése. A különböző civil kö
zösségek között együttműködés kezdeményezése. Szolidáris 
akciók fogadása, gondozása. A különböző rétegek és korosztá
lyok ismerkedési, együttműködési alkalmainak, tevékenységeinek 
kimunkálása, támogatása. A z ifjúság érdekérvényesítési, önigaz
gatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intéz
ményi segítése. Helyi együtnnííködésekhez, szolidáris szándékok
hoz a közművelődési közösségi színtér lehetőségeinek biztosítása. 
A közösségi akciókhoz téti, tárgyi feltételek, közismertté tételük
höz módszerek ajánlása. A civil közösségek önigazgatását, érdek
érvényesítését ösztönző képzésekről, pályázati lehetőségekről in
formációk kínálata. 

f) A kútárak közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásá
nak segítése 

Tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak 
kialakítása, rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző 
tevékenységű, korú, nemű, kisebbségi etnikai, nemzetiségű, 
világnézetű közösségei, oktatási, közgyűjteményi, egészségü
gyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, kommunikációs 
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intézmények, szervezetek képviselőivel, a közművelődés a helyi 
művészeti élet mecénásaival, a közművelődés megyei, országos 
szervezeteivel, kutató bázisaival, a határon túli magyarság mű
velődési közösségeivel, a kisebbségek anyaországaival, nyelvi 
nemzeteivel, a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egye
sületeivel. 

g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek 
biztosítása 

A közművelődési intézményben, a közösségi színtérben 
a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó 
tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak 
megfelelő, esztétikus környezet és infrastruktúra, valamint az 
adott tevékenységet: segítő, animáló szakember biztosítása. 

h) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása 
A közművelődési közösségi színtérben sajtótermékek, 

könyv, zenei-, és videó dokumentumok, színház- cs hangver
senyjegyek, játékok árusításának segítése. Információk gyűjtése 
és közismertté tétele a település oktatási, közgyűjteményi, kis-

sebségi, etnikai, egyházi intézményei, c iv i l vállalkozói által 
kínált művelődési lehetőségekről. A lakosság különleges jel
legű kultutális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi rendsze-
rességű alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak kul
turális piacához szervező munka, terek kínálata. A település 
amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, 
közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása. A helyi 
újság, rádió, kábeltévé szervezőivel, szerkesztőivel kapcsola
tok kiépítése. A hazai, külföldi kulturális eseményekre, 
műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, fesz
tiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. 
Tájékoztatás biztosítása a régió környezeti, kulturális neve
zetességeiről. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turiz
mus lehetőségeinek ösztönzése. Információkínálat a gyógy-
turizmus lehetőségeiről. A lakossági hirdetésekhez közmű
velődési közösségi színtér biztosítása, gondozása. Jeles 
napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szer
vezése. Fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőség kínála
ta. Számítógép, adatbázis, internet, kommunikációs országút 
használati lehetőségeinek biztosítása. 
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