HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
11/2002.(X.16.) Ök. rendelete
ő
A közm velıdési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeirıl
Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzat Képvisel ı-testülete „A kulturális javak védelmérıl
és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmő vel ıdésr ıl „ szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi lakosság mő vel ıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a
helyi közmő vel ıdési tevékenység feladatairól önkormányzati rendeletet alkot.
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed:
(1) Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatának
fenntartásában mő ködı közmő velıdési intézményekre.

(továbbiakban:

Önkormányzat)

(2) A Törvény 79. §- a alapján jelen rendeletben meghatározott közmő vel ıdési feladatok
ellátására az Önkormányzattal közmő vel ıdési megállapodást köt ı szervezetekre.
A rendelet kiemelt céljai
2. §
A rendelet kiemelt célja Hegyeshalom Nagyközség polgárai kulturális érdekeinek a
közmő vel ıdésben való cselekv ı részvételének biztosítása az Önkormányzati kötelez ı
közmő vel ıdési feladatok ellátásának szervezeti, finanszírozási és jogszabályi kereteinek
kijelölése.
Ennek megvalósítása érdekében:
a.) A közösségi mő vel ıdéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
b.) A település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének
er ısítése
c.) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az id ıskorú népesség közmő vel ıdési
lehet ıségeinek, közösségi életének támogatása.
d.) Az élet min ıségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatır mő vészeti körök,
mő helyek, kiemelked ı tehetségő helyi alkotók szakmai támogatása, a rekreáció vonzó
lehet ıségének megteremtése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetıség
biztosítása.
e.) Találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolatok a
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus
támogatása.

ő

Az Önkormányzat közm velıdési feladatai
3. §
A Képviselı-testület az önkormányzat kötelez ı közmő velıdési feladatait az alábbiakban
határozza meg.
a.) A szellemi, mő vészeti értékek, hagyományok feltárása, megismertetése
b) A nemzeti és a nemzetiségi, valamint más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, ünnepek kultúrájának gondozása.

c.) Az ismeretszerz ı, az amat ır alkotó, mő vel ıdı közösségek tevékenységének
támogatása
d.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
e.) A szabadid ı kulturális célú eltöltése, feltételeinek biztosítása.
f.) Testvértelepülési kulturális kapcsolatok ápolása.
g.) Egyéb mő velıdési lehet ıségek biztosítása.

ő

A közm velıdési feladatellátás szervezeti keretei
4. §
(1) Az önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott kötelez ı közmő velıdési
feladataira ellátását intézményrendszer által valósítja meg. Ennek során tekintettel a
feladatellátásban létrejött, az intézményi adottságokra, hagyományokra épül ı
feladatmegosztásra az önkormányzat ösztönzi, lehet ıségeihez mérten támogatja az
öntevékeny közmő vel ıdési szervezetek mő ködését.
(2) A kötelez ı közmő vel ıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei:
a.) Részben önállóan gazdálkodó, többfunkciós és integrált közmő velıdési intézmény.
b.) Közmő vel ıdési szervezetek, egyesületek, alapítványok.
5. §
(1) Az önkormányzat a Törvény 78. §-a által rá kötelez ıen elıírt közmő velıdési
intézmény mő ködtetését, figyelembe véve a lakossági igényeket a
a.) Önkormányzati Sport – és Szabadidı központ
b.) Nagyközségi Könyvtár
önkormányzati költségvetési intézmények fenntartásával valósítja meg.
(2) Az önkormányzat kötelez ı feladatellátása érdekében együttmő ködhet a helyi civil és
társadalmi közmő velıdési, tudományok, mő vészeti, szociális, egészségügyi,
sportszervezetekkel, vállalkozásokkal, egyesületekkel, alapítványokkal.
(3) Az önkormányzat együttmő ködésre törekszik a Nagyközség történelmi egyházi
szervezeteivel, gazdasági szervezeteivel, magánvállalkozóival a kötelez ı és önként vállalt
közmő vel ıdési feladatok ellátásában.
6. §
(1) Az önkormányzat fenntartásában mő ködı, e rendelet 5. § (1) bekezdésében
meghatározott közmő velıdési intézmények ellátandó feladatainak éves munkatervben
rögzítik.
(2) Jelen rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott intézményekre vonatkozóan a
Törvény 78. § (5) bek. a-b.) pontjában rendeltek szerint az önkormányzat meghatározza a
közmő vel ıdési intézmények használati szabályait, mő ködésük módját, feladatait. Kiadja
alapító okiratukat, mő ködési engedélyüket, jóváhagyja szervezeti és mő ködési
szabályzatukat, költségvetésüket és munkatervüket.

ő

A közm velıdési feladatok ellátásának finanszírozása
7. §
(1) A közmő velıdési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai:
a.) Normatív állami hozzájárulás

b.) Elkülönített állami pénzalapok, pályázati úton elnyerhet ı támogatások.
c.) Központi címzett és céltámogatási lehet ıségek, érdekeltségnövel ı támogatások
d.) Helyi költségvetési források
e.) Saját bevételek
f.) Költségvetésen kívüli egyéb források
(2) Az önkormányzat az ezen rendelet 3. §-ában kötelez ı feladatként meg nem határozott
feladatokra egyedi támogatást biztosíthat. A támogatás nem veszélyezteti a Rendeletben
foglalt kötelez ı feladatok megvalósítását.
(3) A község kulturális életében kiemelked ı, hagyományos rendezvények, fesztiválok,
jeles személyekhez és évfordulókhoz kötıd ı ünnepi rendezvények támogatásáról, melyek
intézmények, civil és társadalmi szervezetek szervezésében valósulnak meg, az elfogadott
költségvetés figyelembevételével dönt a Képvisel ı-testület.
(4) Az önkormányzat kötelez ı feladatainak ellátására a Törvény 79. §-a szerint
közmő vel ıdési megállapodást köthet. A megállapodást az alpolgármester javaslata alapján
a Képvisel ı-testület határozattal hagyja jóvá.
A közmő vel ıdési megállapodásban meghatározott
önkormányzat éves költségvetésében kell el ıirányozni.

feladatellátás

költségeit

az
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Az együttm köd ı szervezetek köre
8. §
A helyi kulturális közcélok érdekében feladatot vállaló szervezetekkel, intézményekkel az
önkormányzat feladat- és költségmegosztáson alapuló együttmő ködés kialakítására
törekszik.
Az együttmő ködés elsıdleges területei:
a.) Oktatási intézmények: amat ır mő vészeti csoportok mő ködtetése, nem iskolarendszerő
mő vészetoktatás.
b.) Kulturális egyesületek, illetve annak csoportjai, alapítványok: a lakosság szélesebb
körét érint ı, nyilvános, hagyományokkal bíró rendezvények megvalósítása.
c.) Sportegyesületek, szervezetek és szabadid ıs programok gondozása
d.) Kistérségi, regionális, országos nemzetközi kulturális kapcsolatok
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A helyi közm velıdés szakember igénye
9. §
Az e rendeletben foglaltak megvalósításához az önkormányzati közmő vel ıdési intézményben
foglalkoztatottak létszámát és szakképzettségi összetételét a Közalkalmazottak Jogállásáról
szóló törvény és annak végrehajtásáról rendelkez ı Kormány rendelet szerint kell
megállapítani. Az intézményenkénti engedélyezett létszámokat a Képviselı-testület az
önkormányzat éves költségvetésével egyidejő leg hagyja jóvá.
Hatályba léptet ı és záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a jegyz ı az SZMSZ-ben elıírtak szerint gondoskodik.
Hegyeshalom, 2002. október 10.

Vincze Zoltán

polgármester

Dr. Szegedi János

jegyz ı

Záradék: A rendelet kihirdetése megtörtént 2002. október 16-án.
Hegyeshalom, 2002. október 16.
Dr. Szegedi János
jegyzı

