Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ
a 40/2011. (IX.27.) és az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet
által módosított

67/2004. (XII.01.) rendelete

egységes szerkezetbe foglalt szövege
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: az
Önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján –
egységes alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat által támogatandó
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Budaörs város területén működő azon intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.
Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 1
3. §
Az Önkormányzat a Budaörsön kialakult művelődési és kulturális hagyományokra
való tekintettel az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezését
biztosítja:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
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b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
Az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. §
(1)

Az Önkormányzat
közművelődési
feladatainak
ellátása
közművelődési
intézményeket
működtet,
és
közösségi
(továbbiakban: Intézmények) biztosít.

érdekében
színtereket

(2) 2Az Önkormányzat által fenntartott intézmények:
a) Jókai Mór Művelődési Ház (Budaörs, Szabadság út 26.)
amely üzemeltetésében működik:
aa) Nyugdíjas Ház (Budaörs, Szabadság út 24/2)
ab) Közösségi Ház (tagintézmény) (Budaörs, Lévai u. 34.)
b) Budaörsi Latinovits Színház (Budaörs, Szabadság út 26.)
amely üzemeltetésében működik:
ba) Városi Ifjúsági Klub (telephely) (Budaörs, Károly király u. 3.)
c) Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (Budaörs, Károly király u. 20.)”
(3) 3 4Az Önkormányzat az alábbi közösségi színtereket biztosítja:
a) Kamaraerdei Közösségi Ház (Budaörs, kismartoni u. 45.)
b) Zichy major (Budaörs, Clementis L. u. 22.)
c) Csiki Pihenőkert és Erdei Iskola (Budaörs, Muskátli u., hrsz.: 083/2.)
d) Városi Régészeti Múzeum (Budaörs, Károly király u. 2.)
(4)

Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények helyet biztosítanak az
Önkormányzat, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények kulturális és
nem bevételes rendezvényei számára.

(5) 5Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében az
alábbi intézményekkel és szervezetekkel működhet együtt:
a) a budaörsi székhelyű, helyben működő közművelődési, kulturális célú
társadalmi és civil szervezetek; oktatási, közgyűjteményi, tudományos,
egészségügyi és szociális közintézmények,
b) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságok,
c) helyi nemzetiségi önkormányzatok,
d) a helyben működő egyházak szervezetei,
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e) magánszemélyek.
A helyi közművelődés feladatellátásának formái 6
5.§
Az önkormányzat a 3. §-ban felsorolt közművelődési alapszolgáltatások érdekében,
a 4. §-ban felsorolt intézményeken, feladatellátókon keresztül, az alábbi
közművelődési tevékenységi formákat biztosítja:
a) ismeretterjesztés: tudományok népszerűsítése, általános műveltségi
színvonal emelése, szakmai ismeretek bővítése előadás, konferencia,
tanácskozás, valamint szabadegyetem útján;
b) képzés: új ismeretek, készségek, kompetenciák elsajátítása, a meglévő tudás
bővítése tanfolyam, műhely, tréning, valamint egyéb képzési tevékenység útján;
c) kiállítás: élőlények, természeti kincsek, tárgyak meghatározott tematika
szerinti bemutatása különböző témájú kiállítások valamint börzék formájában;
d) közösségi szolgáltatás: a közönség, a látogatók tematikusan szerveződő,
több csatornán történő tájékoztatása, a közösségi tér használatának biztosítása,
a részvétel vagy látogatás alkalmával a komfortérzetet növelő szolgáltatások
biztosítása
információs
tevékenység,
kulturális
információszolgáltatás,
közművelődési információhordozók, kiadványok, informatikai szolgáltatások,
információközvetítés, valamint internet hozzáférés biztosítása útján;
e) művelődő közösség: a hasonló érdeklődésű (korú) és hasonló foglalkozású
emberek közös művelődése, társas együttléte, szórakozása alkotó művelődő
közösség, (amatőr) művészeti csoport, népművészeti csoport, klub, ifjúsági klub,
nyugdíjas klub, valamint szakkör formájában;
f) rendezvények: az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetése, az ünnepek kultúrájának gondozása, a hagyományápolás,
valamint az egyéni és csoportos szabadidőtöltést szolgáló, művelődési célú és
szórakoztató tevékenységek biztosítása műsoros, közösségi, népművészeti,
szórakoztató, művészeti rendezvények, táncház, fesztivál, verseny vagy
vetélkedő, valamint filmvetítés formájában;
g) tábor: jellegétől függően szórakozást, kikapcsolódást, feltöltődést, vagy egyegy tevékenységben és témában elmélyülést biztosít szaktábor valamint
üdülőtábor formájában;
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h) származtatott szolgáltatás: az intézményi szolgáltatások kiterjesztése a
szabad kapacitás terhére (terem bérbeadás, rendezvényszervezés) bérelhető
eszközök, helyiségek, rendezvényszervezés, kultúrcikk árusítás, kávézó, büfé
üzemeltetése, valamint egyéb automaták üzemeltetése útján.
A közművelődési megállapodás
6. §
(1)

Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátására a 4. § (5) bekezdésében
felsorolt intézményekkel és szervezetekkel közművelődési megállapodást is
köthet.

(2)

Közművelődési megállapodást a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság 7 szakmai véleménye alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(3)

A közművelődési megállapodás megkötését a 4. § (5) bekezdésében felsorolt
intézmények, szervezetek is kezdeményezhetik.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7. §

(1)

Budaörs Város önkormányzata a rendeletben megfogalmazott kötelező
feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját
bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulásból,
központosított előirányzatokból származó összeg és pályázati úton elnyerhető
támogatás.

(2)

A 4. § (2), (3) bekezdésben felsorolt intézmények az alapító okiratukban
szereplő tevékenységük alapján saját bevételre tehetnek szert.

(3)

A rendelet 4. § (5) bekezdésében felsorolt intézményeket és szervezeteket az
Önkormányzat éves költségvetésében foglaltak szerint közművelődési
tevékenységük ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti.
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
8. §
(1)

E rendelet végrehajtása során a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottság 8
a) véleményezi a közművelődési megállapodásokat és ellenőrzi azok
végrehajtását,
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b) javaslatot tesz közművelődési intézmény és közösségi színtér
létrehozására, átszervezésére, összevonására, szétválasztására,
megszüntetésére, elnevezésére,
c) kiírja az intézményvezetői pályázatokat,
d) véleményezi az önkormányzati költségvetés-tervezet közművelődésre
vonatkozó részét,
e) véleményezi a közterületen, középületen, önkormányzati épületen
műalkotások, emléktáblák elhelyezésére, eltávolítására, felújítására, az
önkormányzati tulajdonban lévő műalkotások, műtárgyak restaurálására
vonatkozó javaslatot,
(2) A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 9 átruházott hatáskörben:
a) jóváhagyja a közművelődési intézmény szervezeti és működési
szabályzatát;
b) jóváhagyja a közművelődési intézmény éves munkatervét,
c) szakmai beszámoló alapján ellenőrzi az éves munkaterv végrehajtását,
d) 10
(3) 11 Fenntartói jogkörében végzett közművelődési vizsgálathoz az Önkormányzat a
Szakminisztérium által regisztrált, független közművelődési szakértőt kérhet fel.
9. §
(1) A közművelődési intézmények és közösségi színterek a következő évre szóló
munkatervüket minden év október 31-ig 12 elkészítik és jóváhagyásra benyújtják a
Polgármesteri Hivatalon keresztül, a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottsághoz.
(2) A közművelődési intézmények és közösségi színterek, valamint az önkormányzat
éves költségvetésében, soron támogatott, a közművelődési feladatellátásban
részt vevő szervezetek minden év január 31-ig 13 beszámolnak az előző évi
szakmai tevékenységükről a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport
Bizottságnak.
.
Egyéb rendelkezések
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10. § 14

Záró rendelkezések
11. §
(1)

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet hatálybalépésével az önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 22/2000. (VI. 30.)
ÖKT. sz. rendelet és az azt módosító 25/2004. (IV. 20.) ÖKT. sz. rendelet
hatályát veszti.

(3)

Jelen rendelet hatálybalépésével Budaörs Város Önkormányzata szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 39/2003.(XI. 10.) ÖKT. sz. rendeletének 3. sz.
melléklete a bizottságok általános, valamint a Képviselő-testület által a
bizottságokra átruházott feladat-és hatáskörök fejezete kiegészül e rendelet 9. §
(1), (2) bekezdésével.

Budaörs, 2004. november 26.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyző
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A 40/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a által hatályon kívül helyezve. Nem hatályos 2011.
szeptember 28-tól.

6

A 67/2004.(XII.01.) ÖKT. rendelet 2004. december 01-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdős Károlyné
irodavezető
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