Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról szóló
67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el.
1. §
Budaörs Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység ellátásáról
szóló 67/2004. (XII. 01.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-át követő
alcíme és 3. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
„Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
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,
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,”
2. §
(1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 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.)
(2) A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) Az Önkormányzat az alábbi közösségi színtereket biztosítja:
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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.)”
(3) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az 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,
e) magánszemélyek.”
3. §
Az R. 4. §-át követő alcím és 5. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:
A helyi közművelődés feladatellátásának formái
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;
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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;
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.

Az R. 9. §

4. §

a) (1) bekezdésében a „15-ig” szövegrész helyébe a „31-ig” szöveg,
b) (2) bekezdésében a „20-ig” szövegrész helyébe a „31-ig” szöveg
lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2018. február 21.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző
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Az 5/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet 2018. február 23. napján a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.
Erdős Károlyné
irodavezető
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