Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testületének
67/2004. (XII.01.) rendelete
a helyi közmuvelodési tevékenység ellátásáról
Budaörs Város Önkormányzatának Képviselo-testülete (a továbbiakban: az
Önkormányzat) a kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmuvelodésrol 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 muvelodési és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetoségek és sajátosságok alapján –
egységes alapelvek szerint határozza meg az Önkormányzat által támogatandó
közmuvelodési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
A rendelet hatálya
2. §
E rendelet hatálya kiterjed Budaörs város területén muködo azon intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.
Az Önkormányzat közmuvelodési feladatai
3. §
Az Önkormányzat a Budaörs Városában kialakult muvelodési hagyományokra
tekintettel kiemelt közmuvelodési feladatának tekinti:
a) a település környezeti, szellemi, muvészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi muvelodési szokások gondozását,
gazdagítását;
b) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élo
nemzeti-etnikai kisebbségek kultúrájára;
c) az ismeretszerzo, az amator alkotó- muvelodo közösségek, az
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzo, szakképzo tanfolyamok
tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedo értékeket
produkáló
muvészeti
és
szellemi
alkotóközösségek,
muhelyek
tevékenységére;
d) életminoséget és életesélyt javító tanulási, felnottoktatási lehetoségek
segítését;
e) a gyermekek és fiatalok muvelodési, muvészeti és közösségi életének
segítését;
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f)

a szabadido kulturális célú eltöltéséhez a közösségi muvelodéshez méltó,
esztétikus környezeti, infrastrukturális feltételek biztosítását;
g) színház muködtetését,
h) egyéb, a muvelodést segíto lehetoségek biztosítását.
Az önkormányzati közmuvelodési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. §
(1)

Az
Önkormányzat
közmuvelodési
feladatainak
ellátása
közmuvelodési
intézményeket
muködtet,
és
közösségi
(továbbiakban: Intézmények) biztosít.

érdekében
színtereket

(2)

Az Önkormányzat által fenntartott intézmények:
a) Jókai Mór Muvelodési Központ (Budaörs, Szabadság út 26.)
és üzemeltetésében:
- Nyugdíjas Ház (Budaörs, Szabadság út 74.)
- Közösségi Ház (tagintézmény) (Budaörs, Lévai u. 34.)
b) Budaörsi Játékszín (Budaörs, Szabadság út 26.)
c) Gr. Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár (Budaörs, Károly Király út 20.)

(3)

Az önkormányzat az alábbi közösségi színtereket biztosítja:
a) Ifjúsági Klub (Budaörs, Károly király út 3.)
b) Kamaraerdei Közösségi Ház (Budaörs, Kismartoni u. 45.)
c) Zichy major (Budaörs, Clementis L. u. 22.)
d) Városi Pihenokert (Budaörs, Muskátli u. hrsz.: 083/2.)
e) Városi Régészeti Kiállítóhely (Budaörs, Károly király út 2.)

(4)

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

(5)

Az Önkormányzat egyes közmuvelodési feladatainak ellátásába az alábbi
intézményeket vonhatja be, és szervezetekkel muködhet együtt:
a) a budaörsi székhelyu, helyben muködo közmuvelodési célú társadalmi és
civil szervezetek; oktatási, közgyujteményi, tudományos, egészségügyi és
szociális közintézmények.
b) kulturális tevékenységet is végzo gazdasági társaságok,
c)
helyi kisebbségi önkormányzatok,
d) a helyben muköd egyházak szervezetei,
e) magánszemélyek
A helyi közmuvelodés feladatainak ellátási formái
5. §

(1)

Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzo, életminoséget és életesélyt
javító tanulási lehetoségek megteremtése:
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a)
b)

c)

d)

a mindennapi élet gazdaságosságát fejleszto, közhasznú, barkács, szabóvarró, süto-fozo, stb. tanfolyam bemutató, akció szervezése,
az iskolai képzést kiegészíto lehetoségek közül nyelvi, számítástechnikai,
képességfejleszto, felvételi elokészíto, korrepetáló, környezet nevelo
tanfolyam szervezése,
a speciális helyzetu népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek,
képességek, önsegíto, öntevékeny lehetoségek felkutatása, muvelodési
közösségeinek szervezése,
mentális kultúrát, önismeretet fejleszto alkalom, tanfolyam, tábor
szervezése, bemutatók, konzultációk, fórumok kínálata, természetbarát,
környezetvédo közösségek életrehívása, népszerusítése, segítése.

(2)

A település környezeti, szellemi, muvészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi muvelodési szokások gondozása,
gazdagítása:
a) Budaörs város és a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi
értékeinek és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi
tudás, lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erosítése érdekében helyi
információk cseréje; a helyi értékeket védo, gazdagító összefogások
ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, településismerteto
kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, musorok, bemutatók,
találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos emlékülések, versenyek,
vetélkedok szervezése,
b) közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeirol
dokumentumok gyujtése, orzése, közismertté tétele; a helyi társadalom
kiemelkedo közösségei, kiemelkedo személyiségei tevékenységének
méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése.

(3)

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elosegítése, az ünnepek
kultúrájának gondozása:
a) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez muvelodési alkalmak,
folyamatok biztosítása; az élet minoségének gazdagításához, az ünnep
együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez az egyetemes,
a nemzeti, az etnikai, a kisebbségi, valamint az ökológiai kultúra
értékeinek megismerése; színházi eloadások, hangversenyek, muvészeti
kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, muvészeti baráti körök
szervezése,
b) a nemzeti, kisebbségi, etnikai és kerületi ünnepek, évfordulók, a világi és
az egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közmuvelodés
lehetoségeivel élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása,
c)
a különbözo korosztályok eltéro szórakozási és közösségi igényeihez
kulturált lehetoségek, speciális kisközösségek szervezése.

(4)

Az ismeretszerzo, az amator alkotó, muvelodo közösségek életének,
érdekérvényesítésének támogatása, általuk színházi eloadások, kulturális
fesztiválok rendezésének lehetové tétele:
a) amator muvészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó muhelyek,
kézmuves tevékenységek szervezése, irodalmi, olvasó-önképzo körök,
alkotó táborok kínálata,
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b)

c)
d)

a népmuvészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének,
zene, táncegyüttesek szervezése, muködtetése, a népi iparmuvészeti
képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése,
a táborban készült muvekbol bemutatók, kiállítások rendezése,
a kiemelkedo tehetségu budaörsi alkotók közismertté tétele, fejlodésük,
szakmai támogatásuk biztosítása,
ismeret- és készségfejlesztéshez gyujto, modellezo, barkács körök
szervezése, összefogása.

(5)

A
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése:
a) Budaörs város különbözo életkorú, érték- és érdekrendszeru civil
közösségeinek igény szerinti segítése, muvelodési szándékaik
támogatása, településvédo, szépíto, természet-, környezet-, érdekvédo
tevékenységek patronálása; közéleti, helytörténeti, tudományos kör
egyesület összefogása, számukra igény szerint fórumok, bemutató estek,
közös akciók szervezése,
b) a civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok,
különbözo funkciójú érdekérvényesíto alkalmak, találkozók szervezése,
különbözo civil közösségek között együttmuködés kezdeményezése,
c)
az
ifjúság
érdekérvényesítési,
önigazgatási,
muvelodési
kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi segítése.

(6)

A különbözo kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése:
a) tájékoztatási,
együttmuködési,
muvelodési
alkalmak
kialakítása,
rendszeressé tétele a helyi lakosság különbözo tevékenységu, korú,
nemu, kisebbségi, etnikai, nemzetiségu, világnézetu közösségei között; az
oktatási, közgyujteményi, egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató,
gazdasági, a kommunikációs intézmények, szervezetek képviseloivel
találkozók szervezése,
b) a közmuvelodés és a helyi muvészeti élet mecénásaival együttmuködés
kialakítása,
c)
kapcsolat építése a határon túli magyarság muvelodési közösségeivel, a
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.

(7)

A szabadido kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, szórakoztatási
célú programok, vásárok rendezése, az alapfokú oktatási intézmények tanulói
részére nyári szabadidos programok szervezése:
a) a közmuvelodési intézményben, a közösségi színtereken a polgárok
tájékozódásához, közösségi muvelodéséhez, alkotó tevékenységének
elosegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelo, esztétikus, célszeru
környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítok,
animáló szakember biztosítása.

(8)

Egyéb muvelodést segíto lehetoségek biztosítása:
a) információk gyujtése és közismertté tétele a település oktatási,
közgyujteményi, kisebbségi, etnikai, egyházi intézményei, civil vállalkozói
által kínált muvelodési lehetoségekrol,
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b)
c)
d)
e)

a helyi lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez
évi rendszerességu alkalmak biztosítása,
a különbözo muvészeti ágak kulturális piacához szervezo munka, terek
biztosítása,
a város amator muvészeti csoportjainak menedzselése, közérdeku,
közhasznú kiállítások rendezése, vándoroltatása,
jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak szervezése.
A közmuvelodési megállapodás
6. §

(1)

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

(2)

Közmuvelodési megállapodást a Közoktatási és Muvelodési Bizottság szakmai
véleménye alapján a Képviselo-testület hagyja jóvá.

(3)

A közmuvelodési megállapodás megkötését a 4. § (5) bekezdésében felsorolt
intézmények, szervezetek is kezdeményezhetik.

A közmuvelodési tevékenység finanszírozása
7. §
(1)

Budaörs Város önkormányzata a rendeletben megfogalmazott kötelezo
feladatait költségvetésébol finanszírozza. Ennek forrása az Önkormányzat saját
bevétele, a központi költségvetésbol származó normatív állami hozzájárulásból,
központosított eloirányzatokból származó összeg és pályázati úton elnyerheto
támogatás.

(2)

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

(3)

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

E rendelet végrehajtása során a Közoktatási és Muvelodési Bizottság
a) véleményezi a közmuvelodési megállapodásokat és ellenorzi azok
végrehajtását,
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b) javaslatot tesz közmuvelodési intézmény és közösségi színtér
létrehozására,
átszervezésére,
összevonására,
szétválasztására,
megszüntetésére, elnevezésére,
c) kiírja az intézményvezetoi pályázatokat,
d) véleményezi az önkormányzati költségvetés-tervezet közmuvelodésre
vonatkozó részét,
e) véleményezi a közterületen, középületen, önkormányzati épületen
mualkotások, emléktáblák elhelyezésére, eltávolítására, felújítására, az
önkormányzati tulajdonban lévo mualkotások, mutárgyak restaurálására
vonatkozó javaslatot,
(2) A Közoktatási és Muvelodési Bizottság átruházott hatáskörben:
a) jóváhagyja a közmuvelodési intézmény szervezeti és muködési
szabályzatát;
b) jóváhagyja a közmuvelodési intézmény éves munkatervét,
c) szakmai beszámoló alapján ellenorzi az éves munkaterv végrehajtását,
d) jóváhagyja a Jókai Mór Muvelodési Központ és a Budaörsi Játékszín,
valamint a Budaörsi Játékszín és az Ifjúsági Klub közötti
együttmuködési megállapodást.
(3)

Fenntartói jogkörében végzett közmuvelodési vizsgálathoz az Önkormányzat, a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium által regisztrált, független
közmuvelodési szakértot kérhet fel.
9. §

(1)

A közmuvelodési intézmények és közösségi színterek a következo évre szóló
munkatervüket minden év október 1-jéig elkészítik, és jóváhagyásra benyújtják
azt az önkormányzat Közoktatási és Muvelodési Bizottságának.

(2)

A közmuvelodési intézmények és közösségi színterek, valamint az
önkormányzat
közmuvelodési
feladatai
ellátásában
közmuvelodési
megállapodás alapján részt vevo intézmények, szervezetek évente
beszámolnak a Közoktatási és Muvelodési Bizottságnak.
Egyéb rendelkezések
10. §

(1)

(2)

(3)

A Jókai Mór Muvelodési Központ és a Budaörsi Játékszín között
együttmuködési megállapodásban kell rögzíteni a színházi tevékenység
ellátásához szükséges feltételeket.
Az együttmuködési megállapodás tervezetét az intézmények a tárgyévet
megelozo év december 15-ig eljuttatják a Közoktatási és Muvelodési
Bizottsághoz.
A Közoktatási és Muvelodési Bizottság az együttmuködési megállapodás
jóváhagyásáról januári ülésén dönt.
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(4)

Az együttmuködési megállapodás módosításáról, amennyiben a felek közt
közös megegyezés nem jön létre, a Közoktatási és Muvelodési Bizottság dönt.

(5)

Az együttmuködési megállapodástól mindkét fél beleegyezésével, ennek
hiányában a Bizottság jóváhagyásával lehet eltérni.
Záró rendelkezések
11. §

(1)

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet hatálybalépésével az önkormányzat közmuvelodési feladatairól,
a helyi közmuvelodési 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
muködési szabályzatáról szóló 39/2003.(XI. 10.) ÖKT. sz. rendeletének 3. sz.
melléklete a bizottságok általános, valamint a Képviselo-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
jegyzo
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A 67/2004.(XII.01.) ÖKT. rendelet 2004. december 01-én a Polgármesteri
Hivatal (Budaörs, Komáromi u. 16. sz.) hirdetotábláján való kifüggesztéssel
kihirdetésre került.

Erdos Károlyné
irodavezeto
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