
Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2001. (X. 18.) sz. rendelete 
a helyi közművelődési tevékenységről 

 

Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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 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 vagy politikai irányzat mellett sem. 

Tilos bármely hátrányos megkülönböztetés, e rendeletben rögzített jogok 

megilletnek minden lakost nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül. 

 

2.§. 
 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység körében biztosítja: 

a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 

népfőiskolák megteremtését. 

b.) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása. 

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

támogatása. 

e.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 

érdekérvényesítésének segítése. 

f.) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 

segítése. 

g.) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 

3.§. 
 

(1) A 2.§-ban megjelölteket a Nógrádsipek Községi Önkormányzat Képviselőtestület 

felügyeletével, irányításával a Polgármesteri Hivatal és a Szabadidős Társaság 

közreműködésével – megállapodásban rögzítettek szerint – működtetett Művelődési 

ház (Nógrádsipek, Rákóczi út 80.) üzemeltetésével biztosítja. 



(2) A személyi és tárgyi feltételek pénzügyi alapjait az önkormányzat a mindenkori 

költségvetésében állapítja meg. 

 

4.§. 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési tevékenysége ellátása érdekében támogatásban 

részesíti a rendeletben rögzített feladatok megvalósítását. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység ellátása érdekében a következő civil 

szervezeteket támogatja: 

a.) Nógrádsipek Fejlődéséért Alapítvány; 

b.) Nógrádsipeki „Röpülj Páva kör” 

c.) Nógrádsipeki Szabadidős Társaság. 

(3) Az önkormányzati támogatás felhasználásáról a fent felsorolt egyesületek évente 

kötelesek beszámolni a Képviselőtestület előtt. 

 

5.§. 
 

A rendelet 2001. november 1-vel lép hatályba. 

 

Nógrádsipek, 2001. október 18. 

 

 

 

 

            Király Boldizsár sk. Kelemen Szabolcs sk. 

               polgármester    megbízott jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Nógrádsipek, 2001. október 18. 

 

 Kelemen Szabolcs sk. 

    megbízott jegyző 

 


