Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
1/2002. (I.28.) Ör. számú
rendelete
az Önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési tevékenység
támogatásáról
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális javak
védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján az
alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásával
kapcsolatos feladatait.

I. RÉSZ
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. § Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Seregélyes polgárainak jogát:
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint ezek védelmével
kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét a rendelkezésére álló eszközök útján;
b) a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;
c) mőveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közmővelıdési
jogai érvényesítése céljából, szervezeti és tartalmi segítségre, közösség létrehozásához, és a
jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, mőködtetéséhez.
2. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
(2) A közmővelıdési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a
törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás,
politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3. § E rendelet hatálya kiterjed:
- a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı, településen lakó
állampolgárokra;
- az önkormányzat közmővelıdési feladatokat ellátó intézményeire, és azok fenntartóira,
alkalmazottaira, illetve mőködtetıire;
- a rendelet által szabályozott, közmővelıdési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és mőködtetıire;
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II. RÉSZ
Az önkormányzat közmővelıdési feladatai
4. § Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és
életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek segítését;
- a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
- a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését;
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi mővelıdési szokások gondozását, gazdagítását;
- a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését;
- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és szellemi alkotóközösségek,
mőhelyek tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását.

III. RÉSZ
Az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának struktúrája és intézményei
5. § Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet
4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében közmővelıdési intézményt biztosít és
mőködtet.
6. § (1) Az önkormányzat egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába az 5. §-ban
megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az önkormányzat nem közmővelıdési alapfeladatú intézményeit;
b) a nagyközség területén mőködı nem önkormányzati fenntartású közmővelıdési
intézményeit;
c) a nagyközség területén nem önkormányzati és nem közmővelıdési alapfeladattal, de
közmővelıdési tevékenységi körrel rendelkezı intézményeit;
d) nagyközségi székhelyő, helyben mőködı közmővelıdési célú társadalmi szervezetet;
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társaságokat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közmővelıdési
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem
látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
7. § Az önkormányzat a 6. § (1) bekezdése b)-e) pontjában szereplı intézményekkel és
szervezetekkel a rendeletben meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítására
közmővelıdési megállapodást köthet.
Az önkormányzat közmővelıdési intézményei
8. § Az önkormányzat a település tradícióit is figyelembe véve fenntartóként az alábbi
intézményeket mőködteti:
Seregélyes Nagyközségi Könyvtár (8111 Seregélyes, Széchenyi u.1. székhellyel)
Seregélyes Nagyközségi Mővelıdési Ház (8111 Seregélyes, Széchenyi u.1. székhellyel)

9. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési intézményének feladata elsısorban a település
lakosai részére:
- a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló tevékenység;
- a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítése;
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése;
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése;
- a környezetkultúra javítása, a településesztétikai kultúra fejlesztése;
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása,
különös tekintettel a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és szellemi alkotók,
alkotóközösségek, mőhelyek tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének gazdagítása;
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- kiállítások rendezésével a település mővészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak
bemutatása,
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elıtt.
(2) Az önkormányzat közmővelıdési intézménye tevékenységét részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként, szakmailag önállóan látja el. A közmővelıdési intézmény vezetésével
megbízott, folyó év december 1-ig elkészíti a következı évre szóló munkatervét és
jóváhagyásra benyújtja azt az önkormányzat illetékes bizottságának.

IV. RÉSZ
A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése
10. § (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselı-testület, illetve az
önkormányzat SZMSZ-ében meghatározott, átruházott hatáskörben a polgármester és az - a
képviselı-testület által létrehozott - illetékes bizottság gyakorolja.
(2) Az illetékes bizottság közmővelıdéssel kapcsolatos feladatköre a következı:
- jóváhagyja a közmővelıdési intézmény éves munkatervét;
- meghatározza a közmővelıdési intézmény használati szabályait;
- évenként felülvizsgálja a közmővelıdési intézmények finanszírozását;
- megállapítja a közmővelıdési intézmények foglalkoztatási és létszámnormatíváit
- elıkészíti a közmővelıdési megállapodásokat és ellenırzi azok végrehajtását;
- javaslatot tesz közmővelıdési intézmény létrehozására, átszervezésére, összevonására,
szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére;
- pályázatokat hirdet meg és dönt azok elbírálásának módjáról;
- lebonyolítja az intézményvezetıi pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat, javaslatot tesz
a kinevezésekre a képviselı-testület felé;
- javaslatot tesz települési szintő nemzetközi kulturális kapcsolat kialakítására;
- javaslatot tesz nem önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézménnyel, szervezettel
való együttmőködésre, annak támogatására, ellenırzi azok végrehajtását;
- véleményezi az önkormányzat közmővelıdésre vonatkozó költségvetés-tervezet részét;
- véleményezi az ágazattal kapcsolatos helyiség és ingatlanhasznosítási javaslatokat;
- véleményezi a közmővelıdési intézményekhez kapcsolódó beruházási, felújítási
javaslatokat;
- véleményezi önkormányzati épületre elhelyezendı mőalkotások, emléktáblák tervezetét;
- javaslatot tesz helyi kitüntetések adományozására, más kitüntetésekre való felterjesztésre;
- javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületre, középületre elhelyezendı mőalkotásokra,
erre vonatkozó pályázatokra;
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eltávolítására, felújítására;
- javaslatot tesz szakvélemény alapján önkormányzati tulajdonban lévı mőalkotások,
mőtárgyak restaurálására;
- figyelemmel kíséri az önkormányzat kegyeleti tevékenységét.
11. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési intézményének törvényességi ellenırzését,
gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoportján keresztül a jegyzı
látja el.
(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenırzését a képviselı-testület szakmai
beszámoló és/vagy szakértıi vélemény alapján az illetékes bizottságon keresztül látja el.

V. RÉSZ
A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
12. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
közmővelıdési intézmény fenntartásához, illetve az alapfeladatok teljesítéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közmővelıdési megállapodásban rögzített feladatok
finanszírozását.
(2) Az önkormányzat évente a közmővelıdési feladatainak finanszírozására az állami
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
13. § Nagyközségi székhelyő társadalmi szervezetek az intézményben díjmentesen jogosultak
évi egy alkalommal fórumot tartani.
14. § A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közmővelıdési feladatok
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás nem
veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített
alapfeladatok megvalósítását.

VI. RÉSZ
A közmővelıdési megállapodás
15. § (1) Az önkormányzat a Törvény 79. §-a valamint jelen rendelet 7. §, szerint
meghatározott feladatokra közmővelıdési megállapodást köthet.
(2) Közmővelıdési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6. §-ában meghatározott
intézmény és szervezet kezdeményezhet.
16. § (1) A kezdeményezést pályázati formában az illetékes bizottsághoz kell eljuttatni. A
bizottság a pályázatot szakértıi testület véleménye alapján bírálja el, amelynek tagjai:
- az országos szakértıi névjegyzékben szereplı közmővelıdési szakértı;
- a megyei mővelıdési intézet által kijelölt szakértı;
- a megyei szakmai szervezet által kijelölt szakértı.
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képviselı-testület elé.

VII. RÉSZ
Záró rendelkezések

17. § A jelen önkormányzati rendelet 2002. február 1. napján lép hatályba.

Paudits Béla sk.
polgármester

Horváth Károly sk.
jegyzı

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Seregélyes, 2002. január 28.
Horváth Károly sk.
jegyzı

