Egységes szerkezetben

Módosítva a: 16/2005. (VI.03.) sz. rendelettel bezárólag

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének
32/2000. (VII. 6.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat közmővelıdési feladatairól.*
Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 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 alábbiak szerint szabályozza
a helyi közmővelıdési tevékenység szervezésével és támogatásával kapcsolatos feladatait.
I.
A rendelet célja
1. §.
(1)

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális
szükségletének figyelembevételével
- a helyi hagyományok, lehetıségek és
sajátosságok alapján meghatározza
az önkormányzat által támogatandó
közmővelıdési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és
finanszírozási formáját.

(2)

Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Balatonfőzfı Város polgárainak jogát:
-

a kulturális örökség javainak és ezeknek a történelem alakulásában, a nemzeti,
nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában betöltött szerepének
megismerésére,

-

a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,

-

mőveltségének, készségeinek élete minden szakaszában való gyarapítására,
közmővelıdési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre
közösség létrehozásához, közmővelıdési közösségi szintér szervezéséhez, és
jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet alapításához, mőködtetéséhez.
II.
A közmővelıdési feladatok ellátásának alapelvei
2. §.

(1)

Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellet sem. A közmővelıdési tevékenység során
tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés: a törvényben és e rendeletben rögzített
jogok megilletnek minden személyt nemre, korra, politikai, nemzeti vagy társadalmi
származásra, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

(2)

A helyi közmővelıdési feladatok ellátásában az önkormányzat elısegíti és igényli a
civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet
(is) végzı gazdasági vállalkozások közremőködését.

2

(3)

Az önkormányzat törekszik arra, hogy Balatonfőzfı városában lakóhellyel
rendelkezı, illetve Balatonfőzfın törvényesen tartózkodó és letelepedésre jogosult
személyek, a városba látogató vendégek folyamatos és megfelelı tájékoztatást
kapjanak a helyi közmővelıdési lehetıségekrıl, tevékenységekrıl és
szolgáltatásokról.
III.
A rendelet hatálya
3. §.

E rendelet hatálya kiterjed:
- a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı természetes és
jogi személyekre
- az önkormányzat közmővelıdési intézményeire, közösségi színtereire és azok
fenntartóira, alkalmazottaira, illetve mőködtetıire,
- a rendelet alapján támogatott intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre,
vállalkozásokra, azok fenntartóira és mőködtetıire, akikkel vagy amelyekkel az
önkormányzat közmővelıdési megállapodást köt,
- a Képviselı-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.
IV.
Az önkormányzat közmővelıdési feladatai
4. §.1
(1) Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák
megteremtését,
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi közmővelıdési szokások gondozását, gazdagítását,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetését, a megértést, a befogadás elısegítését, az ünnepek kultúrájának a
gondozását,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása,
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítését,
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását.
(2) Az önkormányzat a helyi közösségi-közmővelıdési tevékenység elısegítése
érdekében támogatja továbbá:
a) a város szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak megismertetését, a
mővelıdési szokások gazdagítását, gondozását,
b) a város természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tételét, a városhoz
kötıdés erısítését, a helyi ismeretek cseréjét, közvetítését, a helyi értékeket védı és
gazdagító kezdeményezések ösztönzését, hatékonyságának segítését,
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c)
d)
e)
f)
g)

a mővészteke különbözı ágai bemutatkozási lehetıségének szélesítését,
a gyermeke és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének mőködését,
a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
az ünnepek kultúrájának gondozását,
a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és szellemi alkotóközösségek, mőhelyek
tevékenységét,
h) a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megırzésében,
megismertetésében, a különbözı kultúrák és mővészeti ágak közötti kapcsolatok
ápolásában való közremőködést,
i) mővelıdési kapcsolatok, együttmőködések helyi, kistérségi, regionális építését,
gondozását, nemzetközi kapcsolatok kiépítését.

V.
Az önkormányzat közmővelıdési feladat-ellátási formái
5. §.
(1)2

Balatonfőzfı Város Önkormányzata a közmővelıdés helyi feladatainak ellátását
közmővelıdési intézmény - Mővelıdési Központ és Könyvtár, fenntartásával
biztosítja.
Székhelye: 8184 Balatonfőzfı, Bugyogóforrás u.12.
Telephelyei: 8175 Balatonfőzfı, Radnóti u. 5.
8175 Balatonfőzfı, Jókai u. 19.

(2)

A mővelıdési központ:
- szolgáltatásait elsısorban Balatonfőzfı városában lakóhellyel rendelkezı, illetve
Balatonfőzfın törvényesen tartózkodó és letelepedésre jogosult személyek, a
településen mőködı civil szervezetek, a településen tartózkodó vendégek számára
biztosítja,
- gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, egyéb mővelıdési közösségek,
lakossági önszervezıdı csoportok támogatásáról, mőködési feltételeik
biztosításáról,
- megfelelı helyszint biztosít a mővészeti csoportok, együttesek mőködéséhez,
- helyszint ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz az állami, a
társadalmi ünnepek, más események megszervezésében és lebonyolításában,
- helyszínt biztosít a településen lakóhellyel rendelkezı, illetve az országban
törvényesen tartózkodó és letelepedésre jogosult személyek számára szabadidejük
kulturált eltöltéséhez,
- részt vesz az önkormányzat által vállalt közmővelıdési feladatok ellátásában.

(3)

A mővelıdési központ, mint mővelıdési intézmény mőködtetése, Balatonfőzfı Város
Önkormányzata költségvetésében „ Mővelıdési központok, házak tevékenysége „
elnevezéső szakfeladatát képezi.
Az önkormányzat a mővelıdési központ mőködtetéséhez szükséges tárgyi és
személyi feltételeket minimum-szinten
garantálja, annak érdekében, hogy a
településen a lakosság önszervezıdı közösségei megfelelı rendszerességgel és
idıtartamban vehessék igénybe a mővelıdési ház helyiségeit és szolgáltatásait.

(4)
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6. §.
(1)

(2)

(3)

Balatonfőzfı Város Önkormányzata közmővelıdési feladatai ellátása érdekében
támogatja a helyben mőködı civil szervezeteket, a kulturális tevékenységet is végzı
gazdasági vállalkozásokat, továbbá az egyéni vagy közösségi kezdeményezéseket.
Az önkormányzat az elızı bekezdés szerinti szervezeteket, továbbá a közmővelıdési
feladatok ellátásában részt vevı egyéb szervezeteket és magánszemélyeket, az általuk
vállalt közmővelıdési feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben
biztosított elıirányzat terhére - pályázati úton - pénzügyi támogatásban részesíti.
3
A Polgármesteri Hivatal törvényességi ellenırzést végez intézményeiben, döntés
elıkészítést, koordinációt valósít meg.

VI.
A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése
7. § .4

8. §.
5

(1)

A közmővelıdés helyi feladatainak megvalósítása érdekében Balatonfőzfı városban
Közmővelıdési Tanács alakítható.

(2)

A Közmővelıdési Tanács a városban a közmővelıdés terén jelentkezı lakossági
igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek és a közmővelıdési
tevékenységek önkéntes összehangolásának rendszeres és folyamatos helyi fóruma.

(3)

A Közmővelıdési Tanács hároméves idıtartamra létrehozott szervezet.

(4)

A Közmővelıdési Tanácsot a Balatonfőzfı Város bejegyzett székhellyel rendelkezı,
közmővelıdési célú társadalmi szervezetek - helyi egyesületek, alapítványok stb. hozhatják létre.

(5)

Megalakulását követıen a Tanácsba tagot delegálhat a Képviselı-testület, a település
területén mőködı valamennyi kulturális és oktatási intézmény, továbbá minden jogi
személyiséggel rendelkezı, helyben mőködı közmővelıdési társadalmi szervezet,
valamint a helyi közmővelıdést támogató gazdasági vállalkozás.
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9. §.
A Tanács
a)
b)

c)

véleményt nyilváníthat, illetıleg javaslatot tehet a település közmővelıdési
tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben,
az önkormányzat által közmővelıdési célra biztosított pénzügyi támogatás
felhasználását és a vagyoni eszközök célszerő használatát a vonatkozó
döntések, illetve az éves önkormányzati költségvetési tervezet és zárszámadás
alapján figyelemmel kíséri, véleményezi,
elısegíti a különbözı közmővelıdési szervezetek együttmőködését.

10. §.
(1)

A Közmővelıdési Tanács tagjai sorából maga választja elnökét, szervezetét és
mőködési szabályait is maga állapítja meg.

(2)

A Tanács ülései nyilvánosak és a mőködése során keletkezett dokumentumokba bárki
betekinthet és azokról - másolási díj ellenében - másolatot kaphat.

(4)

A Tanács mőködési feltételeit tagjai biztosítják.

(5)

A jegyzı a Tanács tagjaira, szervezeti és mőködési rendjére, illetve megszőnésére
vonatkozó dokumentumokat
a)
b)

a változás bejelentését követı 15 napon belül a helyben szokásos módon
közzéteszi,
hivatali idın belül a település lakossága számára betekintésre, rendelkezésre
bocsátja.
VII.
A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
11. §.6

Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében vállalja a mővelıdési ház,
mint közmővelıdési intézmény fenntartását.

VIII.
A közmővelıdési megállapodás
12. §.
(1)

Az Önkormányzat Képviselı-testülete a Törvény 79. §-a, valamint a jelen rendelet 4.
§-a szerint meghatározott feladatokra, vagy azok egy részére közmővelıdési
megállapodást köthet szervezetekkel és magánszemélyekkel.

(2)

A közmővelıdési megállapodás tartalmazza:
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-

-

a megállapodó felek adatait,
az ellátandó feladato(ka)t,
a megbízás idıtartamának meghatározását,
a megállapodás rendes és rendkívüli felmondásának szabályait,
a megbízásban foglaltak teljesítéséért járó díjazást, s annak megfizetési módját,
idıpontját,
a megállapodó feleket a feladat ellátásával kapcsolatban terhelı kötelezettségeket
és jogokat (pl. épület, helyiség, gépek, berendezések biztosítása, azok felelıs
ırzése stb. ),
a feladat vagy szolgáltatás helyszínének, idıtartamának, idıpontjának, esetleg a
nyitva tartás rendjének meghatározását,
a szolgáltatást igénybevevık körének meghatározását,
a szolgáltatás díjára vagy ingyenességére vonatkozó kikötéseket,
arra vonatkozó kikötést, hogy a szolgáltatás biztosítása során milyen
szakképzettségő személyek mőködjenek közre,
a megállapodásban foglaltak teljesítésérıl szóló beszámolás, elszámolás módját,
idıpontját,
a megállapodó feleket képviselı személyek – kapcsolattartók – nevét,
a megállapodás kapcsán keletkezı esetleges vitás kérdések rendezésének módját,
figyelmeztetést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás érvényességének feltétele
a Képviselı-testület megállapodást megerısítı határozata.
IX.
Záró rendelkezés
13. §.

A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, A kihirdetésrıl a jegyzı a
helyben szokásos módon gondoskodik.
Balatonfőzfı, 2000. július 3.

Dr. Varjú Lajos sk.
polgármester

Dr. Kecskés Ferenc sk.
jegyzı

Kihirdetve: 2000. július 6.

Dr. Kecskés Ferenc sk.
jegyzı
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A dılt betős szövegrészek az 1997. évi CXL. törvénybıl átvett rendelkezések.
•

A 16/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének
16/2005.(VI.03.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat közmővelıdési feladatairól szóló 32/2000.(VII.6.) számú rendelet
módosításáról
1.§
A rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
4.§
(1)

Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek,
népfıiskolák megteremtése,
- a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi közmővelıdési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának a
gondozása,
- az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása,
- a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
- a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
- a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását.
(2) Az önkormányzat a helyi közösségi-közmővelıdési tevékenység elısegítése
érdekében támogatja továbbá:
a) a város szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak megismertetését, a
mővelıdési szokások gazdagítását, gondozását,
b) a város természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tételét, a városhoz
kötıdés erısítését, a helyi ismeretek cseréjét, közvetítését, a helyi értékeket védı
és gazdagító kezdeményezések ösztönzését, hatékonyságának segítését,
c) a mővészetek különbözı ágai bemutatkozási lehetıségeinek szélesítését,
d) a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének mőködését,
e) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
f) az ünnepek kultúrájának gondozását,
g) a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és szellemi alkotóközösségek,
mőhelyek tevékenységét,
h) a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megırzésében,
megismertetésében, a különbözı kultúrák és mővészeti ágak közötti kapcsolatok
ápolásában való közremőködést,
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i) mővelıdési kapcsolatok, együttmőködések helyi, kistérségi, regionális építését,
gondozását, nemzetközi kapcsolatok kiépítését.

2.§
A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1) Balatonfőzfı Város Önkormányzata a közmővelıdés helyi feladatai feladatainak
ellátását közmővelıdési intézmény – Mővelıdési Központ és Könyvtár –
fenntartásával biztosítja.
Székhelye:
8184 Balatonfőzfı, Bugyogóforrás u.12.
Telephelyei: 8175 Balatonfőzfı, Radnóti u. 5.
8175 Balatonfőzfı, Jókai u.19.
3.§
A rendelet 6.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
(3)

A Polgármesteri Hivatal törvényességi ellenırzést végez intézményeiben, döntéselıkészítést, koordinációt valósít meg.
4.§

A rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
(1)
A közmővelıdés helyi feladatainak megvalósítása érdekében Balatonfőzfı városban
Közmővelıdési Tanács alakítható.
5.§
A rendelet 11.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében vállalja a mővelıdési ház,
mint közmővelıdési intézmény fenntartását.
6.§
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép életbe.
(2) A rendelet 7 §-a hatályát veszti.

Balatonfőzfı, 2004. május 31.

Dr. Varjú Lajos
polgármester
Kihirdetve: 2005. június 3.

Dr. Kecskés Ferenc
jegyzı
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