Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
21/1999.(X.29.) rendelete,
a 16/2004.(IV.30.), az 5/2009. (III.02.), a 22/2017.(IX.29.) és a 7/2019.(III.29.)
önkormányzat rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
az Önkormányzat művelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§-a által
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:1
I. Fejezet
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Albertirsa város polgárainak jogát:
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a
történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret
formálásában, valamint ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének
lehetőségét a rendelkezésre álló eszközök útján;
b) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való fejlesztésére,
közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre
közösség létrehozásához, közművelődési közösségi színtér szervezéséhez, és
jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.
2. §
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a
törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor,
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel
nélkül.
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A rendelet hatálya
3. §2
rendelet hatálya kiterjed:
a)

Albertirsa Város lakosságára;

b)

az önkormányzat által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi
intézményekre;

c)

a városban működő civil szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozók által –
közművelődési megállapodás keretében – bonyolított tevékenységekre,
feladatokra;

d)

a városban működő – az Önkormányzat által kiemelten, vagy pályázati eljárás
keretében támogatott – kulturális célú civil szervezetekre, művészeti
csoportokra;

e)

egyéb, szervezetek, intézmények – Önkormányzat által támogatott – kulturális,
közművelődési célú feladatvállalásaira.
II. Fejezet
Az önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai
4. §3

(1)4 Az önkormányzat kötelező alapszolgáltatásának tekinti:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását,
fejlődésük segítését,
b) a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítását,
c) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését,
d) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.
(2) Az Önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá
a)

a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő
tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását;

b)

a város tehetséges és kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét;

c)

az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét;

d)

a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési
kezdeményezéseit;
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e)

a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi
életét;

f)

a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét;

g)

a humán és közhasznú információs
művelődésszociológia kutatásokat.

szolgáltatásokat,

a

helyi

(3) Az önkormányzat kiemelt prioritást biztosít a (1) és (2) bekezdésben felsorolt
feladatok közül:
a)

a meglévő intézményrendszer fenntartásának, illetve továbbfejlesztésének,

b)

az ifjúsági korosztályi igények kielégítésének,

c)

a hagyományőrzésnek, hagyományápolásnak,

d)

a térségi szerepvállalás erősítésének.
III. fejezet5
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
5. §

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait


közművelődési intézmények fenntartásával,



közművelődési megállapodás/ok/ megkötésével,



közművelődési feladatokat ellátó szervezet/ek/ támogatásával látja el.

(2)6 Az önkormányzat fenntartóként az alábbi közművelődési intézményt működteti:
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei
6. §
(1) Intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel sajátos, hiánypótló, az
önkormányzati intézmények által nem ellátott városi jellegű közművelődési feladatok
teljesítése érdekében az Önkormányzat közművelődési megállapodásban szabályozott
kapcsolatot létesíthet.
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(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési
megállapodás megkötésével - az alábbi természetes- és jogi személyeket vonhatja be:
a)

Albertirsa város területén működő nem önkormányzati közművelődési
intézmények;

b)

Albertirsa Város területén működő nem önkormányzati és nem közművelődési
alapfunkcióval, de jelentős közművelődési tevékenységkörrel rendelkező
intézmények;

c)

Albertirsa Város önkormányzatának nem közművelődési alapfeladatú oktatási
intézményei;

d)

közművelődési célú társadalmi szervezetek;

e)

közművelődési célú vállalkozások;

f)

közművelődési végzettséggel rendelkező magánszemélyek.
7. §

(1) Társadalmi szervezet esetén azzal lehet megállapodást kötni, amely:
a)

rendszeres közművelődési tevékenységet folytat;

b)

Albertirsa város területére érvényes bírósági bejegyzéssel rendelkezik,
köztartozása nincs.

(2) Vállalkozóval, illetve magánszeméllyel csak akkor lehet közművelődési
megállapodást kötni, ha az felsőfokú közművelődési végzettséggel és öt éves
szakmai gyakorlattal rendelkezik, és nincsenek köztartozásai.
(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha
társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység.
8. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a)

a város oktatási intézményeivel;

b)

a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi
szervezetekkel;

c)

a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző társaságokkal;

d)

a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel;

e)

az egyházakkal;

f)

közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel;

g)

a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel,
civil szervezetekkel.

9. §
(1) Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények részben önálló költségvetési
szervként, szakmailag önállóan látják el tevékenységüket az alapító okiratukban
foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik konkrét feladataikat, amelyeket a
megelőző év október 15-ig elkészítenek, majd ezt követően véleményezésre
benyújtják a Kulturális Bizottságnak.
(2) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények munkájukról, a
közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített
feladatok teljesítéséről a Képviselő-testület és bizottságai munkatervében
meghatározottak szerint beszámolnak.
IV. Fejezet
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
10. §
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve
átruházott hatáskörben a polgármester és a Kulturális Bizottság gyakorolja.
(2) Az illetékes bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a következő:
a) 7javaslatot tesz az önkormányzat közművelődési koncepciójára;
b) lebonyolítja az intézményvezetői pályázatokkal kapcsolatos meghallgatásokat,
javaslatot tesz a kinevezésekre a képviselő-testület felé;
c) javaslatot tehet nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel,
szervezettel való együttműködésre, annak támogatására, figyelemmel kíséri
annak végrehajtását;
d) véleményezi az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének
közművelődésre vonatkozó részét;
e) véleményezi a közművelődési intézményekhez és színterekhez kapcsolódó
beruházási, felújítási javaslatokat;
f) véleményezi önkormányzati épületre elhelyezendő műalkotások, emléktáblák
tervezetét;
g) javaslatot tesz helyi kitüntetések adományozására, más kitüntetésekre való
felterjesztésre;
h) javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületre, középületre
műalkotásokra, erre vonatkozóan pályázatokra;
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elhelyezendő

i) javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületen, középületen lévő
műalkotások eltávolítására, felújítására;
j) javaslatot tesz szakvélemény alapján önkormányzati tulajdonban lévő
műalkotások, műtárgyak restaurálására;
k) figyelemmel kíséri és szervezi az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak
kulturális és oktatási jellegű tevékenységét.
11. §
(1)8 Az önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését,
gazdálkodási felügyeletét az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi
Irodáján keresztül a jegyző látja el.
(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a képviselő-testület
kétévente szakmai beszámoló vagy szakértői vélemény alapján az illetékes
bizottságon keresztül látja el.
V. Fejezet
A közművelődési tevékenység finanszírozása
12. §
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a
közművelődési intézmények és közösségi színterek fenntartásához, illetve a 8. §
szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint
a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását.
13. §
A településen székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek (pártok helyi
alapszervezetei is) az intézményekben díjmentesen jogosultak fórumot tartani.
14. §
A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi
támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító
okiratában rögzített alapfeladatok megvalósítását. Az önkormányzat közművelődési
feladatok megvalósítására pályázat útján is lehetőséget biztosít.
VI. Fejezet
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Záró rendelkezések
15. §
(1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet 10. § (2) bekezdésében foglalt hatáskör átruházásokat az önkormányzat
14/1999. (IV.29.) sz. rendeletének mellékletén át kell vezetni.
Albertirsa, 1999. október 29.
Fazekas László s. k.
polgármester
Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. április 4-én.
Kovács Zoltánné dr. s. k.
jegyző

Kovács Zoltánné s.k.
jegyző

