Bejcgyertyános Község Önkorm án7zata Képüselő-testiiletének
rendelete
7 12020. (XII. 3L) önkormányzati
helyi
közművelődési
feladatok
ellátásáról
a

A

muzeális intéznényekről, a nyilvános kön;.vtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évl CXL. törvóny 83/A. § (1) bekezdésébenkapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (i) bekezdés a) ponfában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX, törvény 13, § (1) bekezdés 7. pantjéhan
meghatározotí feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosíásáró1 szó|ó 20|I. éü CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésébenbiztosított
jogkörében, Bejcgyertyrinos Község Önkormányzata Képviselő-testiiletének feladat- és
hatáskörében eljrárva, Bejcgyertyános Község Polgrirmestere a következőket rendeli el:

Az önkormányzat közművelődési feladatai
1.§

(i) Az önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokta, a település
fejlesáésének koncepciójára, valamint az intézrnények, civil szervezetek és a polgrárok
tevékenységérealapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével biztositja a viá,llalt
feladatainak ellátását,
(2) Az ellátandó köznűvelődési alapszolgáltatások köre:
a) a müvelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésiik támogatása, fejlődésiik
segítése, a közrnűvelődési tevékenységek és a művelődő közössógek szítmira helyszín
biztosíása, ennek keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenységevégzésénekhelyszín ét bizto sitj a,
ab) a művelődő közösség számrira bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac) fórumot szeívez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével,ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatjik a feladatelláíással kapcsolatos észrevételeiket,javaslataikat,
b) a hagyományos közössógi kuiturális értékekátörökítése feltóteleinek biáosítása.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
2.§
(1)

Az

önkorminyzat közművelődési feladatai elláásráról az alábbi formiákban és módon

gondoskodik:
a) közművelődési közössógi színtérkéntmiiködteti a Kulturházat a Bejcgyertyrinos, Szabadság
u. 14. címen található épiiletben.
b) a muzeális intézrnényekről, a nflvános könyWári ellátásról és a közművelődésról szóló
1997. é-v1 CXL. törvény 79. §-a alapján közrnűvelődési megállapodást köthet a telepüésen
múködő közművelődési feladatelláÉsra alkalmas civil szervezettel.
(2) Az önkormrányzat a közművelődési feladatellátás során együttműködésre törekszik helyi,
regionális, országos és nemzetközi közmúvelődési, kulturális, tudomiányos művészeti
szociális, egészségügyi és spottszervezetekkel, egyházakkal, turizrnus és idegenforgalmi
feladatot e'l látó szervezetekkel.
(3) Az önkormrlnyzat a 3. §-ban meghatározott az alapszolgáltatásokat a következő feladatok
ellátásával biáosítj a:
a) erősíti a helyi identitás tudatot, közösségszervezési feladatokat lát el, közösségi
beszélgetéseketkezdeményez, közösségi rendezvényeket generál,

b) üímogatja a helyi kömyezeti értékekmegismertetését, a helyi kömyezeti

értékek

megőrzését, a telepüési értéktrár bővítését,
c) trámogatja a helyi értékek tudatosítiisa, népszerűsitéseiránt végzett tevékenységet,

d) résá vesz a település történelmi, kulturtörténeti, régészeti hagyományait tafialmazó
kiadváayok, ismeretterjesztő anyagok gyűjtésében, készítésébenés mindenki által
hozzáférhetővé tételében,

e) helyet biztosít művelődési és alkotó célúhelyi közösségek,

kulturális célúközös

í) szabadidő

tevékenységek, összejövetelek

számára,

kultunílis célúeltöltéséhez közösségi

teret

gytijtőkörök,

tart fent,

szakkörök,
programokat,

rendezvényeket szervez.
(4) A (3) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt alapszolgáltatásokat alkalomszerúen, az e) pontban
pontban foglalt
foglalt alapszolgátatást havi rendszerességgel vagy alkalomszefiíen, az
alapszolgáltaást folyamatosan biztosítja.

!

A közművelődés íinanszírozása
3.§
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésébö1
fmanszirozza, mel},nek forrása a saját bevétel, a központi költségvetósből származő államt
hozzájárulás, a központi költségvetési fonásból, vagy egyéb üímogatóktól pályáuati úton
elnyerhető üimogatások.

Az

(2)

önkormányzat a közművelődési feladatok ellátrásara forditható összeget

az

éves

költségvetési rendeletben halározza meg,

záró rendelkezések
4.§
(1)

Ez

a rendelet 2O21. janufu 1-jén lép hatályba.

A

rendelet hatálybalépésévelegyidejűleg haál.yáí vesái Bejcgyertyános Község
Önkormányzatrálak a közrrrúvelődésről szóló 5/2004. (lY.01.) önkormányzati rendelete.
(3) E rendelet hatrálybalépése elótt kötött kóanűvelődési megállapoűst a veszélyhelyzet
megszűntét követő 60 napon belü1 felü kell vizsgálni.

(2)

Bej cgyertyIínos, 2020. december 3
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ZARADEK

Kihirdetve az önkormányrat hirdetőéblájára történő kifiiggesztéssel. Hatályos: 202I. január
1-tól.
Bejcgyertyrános, 2020, december

3
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Róbert:)

