Páty Község Önkormányzatának
37/2008. (XII. 08.) rendelete
a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint kulturális javak védelmérıl és a muzeális
intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a
helyi közmővelıdési tevékenység támogatásával kapcsolatos feladatait.

Általános rendelkezések
Alapelvek
1. §
(1) Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Páty polgárainak jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentıségének megismerésére a történelem
alakulásában, a nemzeti önismeret formálásában;
b) a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;
c) mőveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására;
d)közmővelıdési
jogai
érvényesítése
céljából
közösség
létrehozásához;
e)közmővelıdési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak
szerint szervezet alapításához, mőködtetéséhez.
2. §
(1) Az önkormányzat a közmővelıdési feltételek biztosítása során nem lehet elkötelezett
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési tevékenység
során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés;
(2) A törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor,
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed
- a helyi közmővelıdési tevékenység megvalósulásában résztvevı, Pátyon lakó
állampolgárokra;
- az önkormányzat közmővelıdési intézményeire, közösségi színtereire és azok
fenntartóira, alkalmazottaira, illetve mőködtetıire;
- a rendelet által szabályozott, közmővelıdési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és mőködtetıire;

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai
4. §
Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
j)
k)

az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek segítését;
a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítését;
a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi mővelıdési szokások gondozását, gazdagítását;
a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra megismertetését, gyarapítását;
a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;
az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatását, különös tekintettel a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és
szellemi alkotóközösségek, mőhelyek tevékenységére;
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítását.

Az önkormányzat közmővelıdési feladatellátásának struktúrája és intézményei
5. §
(1) Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §ában foglalt feladatai ellátása érdekében közösségi színteret biztosít elsısorban a Páty,
Kossuth Lajos utca 77. szám alatt található mővelıdési ház igénybevételének biztosítása
útján.

6. §
(1) Az önkormányzat egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába az 5. §-ban megjelölteken
kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) az önkormányzat nem közmővelıdési alapfeladatú intézményeit;
b) a községben bejegyzett közmővelıdési fı tevékenységkörő vállalkozásokat,
gazdasági társaságokat.
c) a pátyi székhelyő, helyben mőködı közmővelıdési célú társadalmi szervezetet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közmővelıdési
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el nem
látott feladatok teljesítése érdekében történhet.

Közmővelıdési megállapodás
7. §
(1) Az önkormányzat a Törvény 79. §-a valamint jelen rendeletbe foglaltak szerint a rendelet
6. § (1) bekezdése b)-c) pontjában szereplı intézményekkel és szervezetekkel a rendeletben
meghatározott közmővelıdési feladatok megvalósítására közmővelıdési megállapodást
köthet.
(2) Közmővelıdési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6. §-ában meghatározott
intézmény és szervezet kezdeményezhet.
(3) A kezdeményezést pályázati formában a képviselı-testület hivatalába kell eljuttatni.
(4) Közmővelıdési megállapodásra vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselıtestület elé.

Az önkormányzat közmővelıdési intézményei, közalapítványai, közösségi színterei
8. §
Az önkormányzat a település tradícióit is figyelembe véve fenntartóként az alábbi közösségi
színteret mőködteti:
Közösségi színtér: - Páty Község Mővelıdési Háza (2071 Páty, Kossuth Lajos utca 77.)
- Pátyi Közösségi Ház (2071 Páty, Rákóczi utca 13.)

9. §
(1) Az önkormányzat közmővelıdési színterének feladata elsısorban a település lakosai
részére
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek biztosítása;
b) a hátrányos helyzető rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló;
c) a gyermekek és fiatalok mővelıdési, mővészeti és közösségi életének segítése;
d) a település szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása;
e) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása;
f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése;
g) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
h) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
(2) Az önkormányzat közmővelıdési színtere a tevékenységek számára teret, helyszínt
biztosít. Mőködése gazdasági tekintetben a képviselı-testület Polgármesteri Hivatalának
ellenırzésével és irányításával történik.

10. §
(1) Az önkormányzat a közösségi színtere mőködtetését a polgármesteri hivatal, a
polgármester vagy közmővelıdési megállapodás révén biztosíthatja.
(2) Az önkormányzat közösségi színterének legfontosabb feladatai:
a) a gyermekek és fiatalok mővészeti nevelésének segítése;
b) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése;
c) a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése;
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
támogatása, különös tekintettel a kiemelkedı értékeket produkáló mővészeti és
szellemi alkotók, alkotóközösségek, mőhelyek tevékenységére;
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi épületének gazdagítása;
f) a különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
g) kiállítások rendezésével;
h) a település mővészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatása,
i) egyetemes mővészeti és szellemi értékek közvetítése, bemutatása a település polgárai
elıtt.

Az önkormányzat közmővelıdési feladatai ellátásába kiemelten
bevonandó intézmények és szervezetek
11. §
Kiemelten fontos közmővelıdési feladatot ellátó intézmények:
- Bocskai István Általános Iskola (2071 Páty, Bocskai utca 9.)
Civil szervezetek:
- pátyi székhellyel, illetve telephellyel mőködı önszervezıdı egyesületek, klubok.

A közmővelıdési tevékenység irányítása és ellenırzése
12. §
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselı-testület, illetve a polgármester
gyakorolja.
(2) A képviselı-testület által átruházott hatáskörben, a polgármester és az oktatási, szociális és
kulturális bizottság (továbbiakban:Bizottság) közmővelıdéssel kapcsolatos feladatköre a
következı:
a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közmővelıdési intézmény használati
szabályait;
b) évenként felülvizsgálja a közmővelıdési színtér finanszírozását;
c) javaslatot tesz az önkormányzat közmővelıdési koncepciójára;
d) elıkészíti a közmővelıdési megállapodásokat és ellenırzi azok végrehajtását;

e) javaslatot tesz közmővelıdési intézmény és színtér létrehozására, átszervezésére,
összevonására, szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére;
f) javaslatot tesz települési szintő nemzetközi kulturális kapcsolat kialakítására;
g) javaslatot tesz nem önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézménnyel,
szervezettel való együttmőködésre, annak támogatására, ellenırzi azok végrehajtását;
h) javaslatot tesz az ágazattal kapcsolatos helyiség és ingatlanhasznosításra;
i) javaslatot tesz a képviselı-testület éves települési rendezvénytervére, ellenırzi
végrehajtását;
j) javaslatot tesz szakvélemény alapján közterületre, középületre elhelyezendı
mőalkotásokra, erre vonatkozó pályázatokra;
k) javaslatot tesz szakvélemény alapján, közterületen, középületen lévı mőalkotások
felújítására;
l) javaslatot tesz szakvélemény alapján önkormányzati tulajdonban lévı mőalkotások,
mőtárgyak restaurálására;
m) figyelemmel kíséri az önkormányzat kegyeleti tevékenységét.

13. §
(1) Az önkormányzat közmővelıdési színterének törvényességi ellenırzését, gazdálkodási
felügyeletét a Polgármesteri Hivatalon keresztül a jegyzı látja el.
(2) Az önkormányzat intézményeinek szakmai ellenırzését a képviselı-testület szakmai
beszámoló és/vagy szakértıi vélemény alapján látja el.
14. §
(1) A polgármester évente legkésıbb április 30. napjáig tájékoztatja a testületet az elızı éves
idıtartam vonatkozásában az önkormányzat által közmővelıdési célra biztosított pénzügyi
támogatás felhasználására és a vagyoni eszközök használatára vonatkozó döntésekrıl, illetve
a költségvetés végrehajtásáról.
(2) A Bizottság évente a költségvetés tárgyalásával egyidejőleg elıterjeszti a következı évre
vonatkozó rendezvénytervet és programjavaslatokat, illetve ezek részletes költségvetés
tervezetét.

A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
15. §
(1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közösségi
színtere fenntartásához, illetve a 10. § szerinti alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket, valamint a közmővelıdési megállapodásban rögzített feladatok
finanszírozását.

16. §
(1) A pátyi székhelyő társadalmi szervezetek az intézményekben díjmentesen jogosultak
korlátlan alkalommal fórumot tartani.

17. §
A 6. §-ban felsorolt intézményeket és szervezeteket a vállalt közmővelıdési feladatok
arányában az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A pénzügyi támogatás nem
veszélyeztetheti a rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített
alapfeladatok megvalósítását.

Záró rendelkezések
18. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
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mb. jegyzı

