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Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 

8/2000(IV.27.) sz. rendeletének 

egységes szerkezete 

 

a község közművelődéséről. 

 
 

Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16. § (1) 
és az 1997 évi CXL törvény  A kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról 77. §-ának felhatalmazása 
alapján Rimóc község közművelődéséről az alábbi rendeletet alkotja. 

 

Helyzetelemzés 

 

1. §. 

 

Rimóc község Nógrád megye palóc hagyományokat őrző települése. A Cserhát 
hegység nyúlványai alatt a Körtvélyes patak mentén fekszik, a település területe 
2926 ha. Rimóc 1950-ig körjegyzőségi székhely volt, 1950-től önálló közigazgatású 
település. A falu Szécsénytől 5 km-re délre fekszik, zsákte-lepülés, viszont aszfalt 
burkolatú kerekpárút köti össze Rimócot  Hollókővel, amely gyönyörű erdei 
környezetben vezet a híres ófaluhoz. 
Településünk lélekszáma kb. 2000 fő. A lakosság kor szerinti megosztása 2000 
január 1-én: 0-17 éves korúak száma: 455 fő, 18-59 éves korúak száma: 1061 fő, a 
20-30 év közöttiek szám: 296 fő, a cigánykisebbségiek száma a település 
lakosságán belül: 22 %. Az általános iskolai és középiskolai vég-zettségüek száma 
egyre növekszik, jelentős a lakossághoz viszonyítva a főiskolára bejutó, és végzett 
tanulók aránya. A 45 év alatti népességen belül 30 fő a felsőfokú végzettségűek 
száma. Hagyományosan minden  
év falunapján jutalmazásra kerülnek a középiskolában és főiskolán, valamint 
országos tanulmányi versenyen jó tanulmányi eredményt elért tanulók.  
Gond a cigány kisebbségi származásúaknál, hogy nehéz mindegyiküket a 
rendszeres iskolalátogatásra ösztönözni, kötelezni, és ez sajnos tanulási 
eredményeiken is meglátszik. 
Rimóc mezőgazdasági jellegű település, ipara nem számottevő, a helybeli 
munkalehetőség kevés, a falu lakosságának ingáznia kell ahhoz, hogy meg-
élhetését biztosítsa. 
Kiegészítő jövedelemre a mezőgazdaságból kénytelenek szert tenni, növény-
termesztéssel és háztáji állattartással foglalkoznak. 
A településen 75 férőhelyes óvoda, 8 évfolyamos (11 tanulócsoportos) általános 
iskola, művelődési ház könyvtárral, idősek klubja, orvosi rendelő, anya-
gyermekvédelmi tanácsadó működik. Jelenleg a községben két alapítvány az 
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"Egészséges Rimócért" és "Rimóc községért" Alapítvány működik. Az "Egészséges 
Rimócért " Alapítvány egyben üzemeltetője a falu központjában lévő 
sportcsarnoknak. 
Az önkormányzat célja a település népesség megtartó képességének megőrzése, 
az infrastruktúra teljes kiépítése, munkahelyek teremtése.  
Jelenleg a településen két hagyományőrző csoport és egy rezesbanda tevé-
kenykedik, amelyekben szinte a falu apraja - nagyja képviselteti magát. A fa-
lumúzeum jelenleg is jó színvonalon működik, de felkutatni szükséges még 
régi felszerelési tárgyakat, megmenteni a még fellelhető kincseinket. A palóc 
népviseletet, hagyományainkat továbbra is őriznünk kell, hiszen községünket még 
úgy emlegetik, hogy a palóc népművészet központja. 
 

 

A közművelődés célja 

 

2. §. 

 
 
(1) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 
      biztosítása 
 
(2) A település hagyományainak ápolása; a helytörténeti honismereti moz- 
     galom fejlesztése; népművészeti hagyományőrző közösségek életre hí- 
     vása; működtetése; a lokálpatriotizmus a  "gazdatudat" a helyi értékek  
     védelmének erősítése; helyi alapítványok alapítása és működtetése;  
     kitüntetések, díjak alapítása. 
 
(3) A község természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek, közis- 
     mertté tétele, találkozások, kiállítások rendezése, a kulturális túrizmus  
     támogatása. 
 
(4) Az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása; amatőr művé- 
      szeti körök; kiemelkedő tehetségű, helyi alkotók szakmai támogatása;  
      szórakozási lehetőség és közösségi rendezvények színterének biztosí- 
      tása. 
 
(5) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési  
     kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési le- 
     hetőségeinek, közösségi életének támogatása, a speciális helyzetű né- 
     pességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása. 
 
(6) Az etnikai, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,  
     a kisebbség hagyományainak gondozása, fejlesztése. 
      
(7) A munkanélküliség csökkentéséhez felsőoktatási és az iskolai képzést  
      kiegészítő képzések lehetőségének biztosítása, a lakosság élet- és  
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      munkaképességének növelése. 
 
(8) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatása fejlesztése. 

 

 

A község közművelődési feladatai 

 

3. §. 

 

(1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző szakkörök szervezésé-  
     nek támogatása, működésük támogatása, életminőséget és életesélyt  
     javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, főként a 8. osz- 
     tályt el nem végzett személyek dolgozók általános iskolájában való kép- 
     zése, illetőleg az oktatás megszervezése. 
     A mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú előadások, tan- 
     folyamok, akciók szervezése különösen a mezőgazdaság területén. 
     A speciális helyzetű népességcsoportok, a kisebbség gondjaihoz igazodó  
     ismertek  átadásának megszervezés, fórumok szervezése. 
     Környezetvédő közösség életre hívása, népszerűsítése, segítése. 
 
(2)* A község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek hagyományainak  
      feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,  
      gazdagítása. 
     A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről do- 
     kumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a község kiemelkedő  
     közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, te- 
     kintélyének ismertté tétele, szerepük növelése.  
     A falumúzeum fenntartása, továbbfejlesztése, alkotóház létesítése. Helyi  
     ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, versenyek, vetélkedők szervezése. 
 
 
(3) 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 hagyományőrző közösségek (a hagyományőrző együttesek, a rezes- 
     banda ) támogatása, segítése, Falunap szervezése. 
     A kisebbségi kultúra értékei megismerésének biztosítása. A különböző  
     korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehető- 
     ségek biztosítása.  
     A helyi kulturális túrizmus tudatosságának ösztönzése. 
      
* módosította a 6/2007 (V.16.) önkormányzati rendelet. 
(4) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szak- 
     mai támogatásának biztosítása. 
     A helyi kulturális túrizmus tudatosságának ösztönzése. 
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(5) A község  különböző életkorú, érték - és érdekrendszerű civil közösségei- 
     nek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, a telepü- 
     lést védő egyesület összefogása, a "Rimóc Községért" Alapítvány működ- 
     tetése. 
     A különböző civil közösségek között együttműködés kezdeményezése, fó- 
     rumok, érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezése. 
     Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezé- 
     seinek kiemelt gondozása, intézményi segítése. 
     A helyi együttműködéshez művelődési ház biztosítása. 
 
(6) Kapcsolat építése más települések művelődési és hagyományőrző közös- 
     ségeivel, kapcsolatépítés a megyei közművelődési intézményekkel, legfő- 
     képp a megyei könyvtárral. 
 
(7) A művelődési házban a szabadidő eltöltéséhez esztétikus környezet biz- 
     tosítása, könyvtári szolgáltatás biztosítása. 
 
(8) A település amatőr művészeti csoportjainak hagyományőrző együttesé- 
     nek, próbalehetőség biztosítása. 
     A helyi újság megjelentetése. 
     A közművelődési feladatok ellátásának szervezetei keretei. 
 
 

4. §. 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait művelődési ház, ezen belül  
     könyvtár biztosításával illetve fenntartásával látja el. 
  
(2) Az önkormányzat közfeladatait intézményen kívül közművelődési meg- 
     állapodással, közhasznú szervezettel, vagy magánszeméllyel is ellátat- 
     hatja. 

 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái 

 

5. §. 

     Az önkormányzat a művelődési ház, a könyvtár fenntartási költségeit viseli. 
     A művelődési házban dolgozók (szakember, gondnok, takarítónő ) bérét  
     fedezi. 
     A Falumúzeumot fenntartja, gondnokának bérét fedezi. 
     Az öntevékeny művészeti csoportoknak (hagyományőrző csoportoknak,  
     egyesületeknek, alapítványoknak), költségvetési rendeletében meghatá- 
     rozott összeggel nyújt támogatást. 
 
 

A helyi közművelődés szakember igénye 
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6. §.  

 
A helyi közművelődés összefogásához, irányításához megvalósításához felsőfokú 
szakirányú végzettségű szakember szükséges. 
 
 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 

 

7. § . 

 

A könyvtár megfelelő szakmai és állomány gyarapításában partner a salgótarjáni 
Megyei Balassi Bálint könyvtár. 
 

8. §. 

 

E rendelet 2000. május 1-től lép hatályba. 
 
 
 
Rimóc, 2000. április 27. 
 
 
 
Beszkid Andor       Lőrikné Kiss Ibolya  
polgármester               jegyző 


