CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásról

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I.FEJEZET
A rendelet célja
1.§
(1)
A Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi
hagyományok és lehetőségek alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa
támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a
szakmai és finanszírozási alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a
közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a város
nemzeti és etnikai hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi
kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
(2)
Celldömölk városhoz és térségéhez kapcsolódó hagyományok ápolása, a
helytörténeti, a honismereti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző
közösségek életre hívása, működtetése.
(3)
Helyi alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek kulturális tevékenységének
támogatása, kiemelkedő tehetségű alkotók támogatása.
(4)
A település, a térség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek köz
ismertté tétele.
(5)
Az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása. Az ifjúság kulturális
életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése. Az időskorú népesség
közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
(6)
Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek
hagyományainak gondozása, fejlesztése.
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(7)
Speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a civil
közösségek együttműködésének ösztönzése, szolidáris akciók gondozása.
(8)

A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.

II. FEJEZET
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed:
a) Celldömölk város lakosságára,
b) Celldömölk Város Önkormányzata által fenntartott közművelődési, közgyűjteményi
intézményekre, azok fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira
c) a városban működő civil szervezetek, művészeti csoportok, vállalkozók által
bonyolított tevékenységekre, feladatokra,
d) a városban működő – az önkormányzat által támogatott – közművelődési célú civil
szervezetekre, közösségekre,
e) egyéb szervezetek, intézmények – önkormányzat által támogatott – kulturális,
közművelődési célú feladatvállalásaira.

III.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
3.§
Az önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Tv.) 76.§-ában kötelező feladatként meghatározott
közművelődési tevékenység támogatása körében az alábbi közművelődési feladatokat
állapítja meg:
(1)
Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és esélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése:
a) iskolai képzést kiegészítő nyelvtanulási, informatikai tanfolyamok, tevékenységek,
b) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalom, tanfolyam, tábor szervezésének
támogatása,
c) a munkanélküliek számára átképzéshez, szakemberszerzéshez való lehetőség
biztosítása tanfolyamok, bemutatók, akciók szervezésével.
(2)
A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása, gazdagítása.
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a)
b)
c)
d)
e)

A városban folyó honismereti tevékenység támogatása.
Helytörténeti, településtörténeti kiállítások szervezése.
Tudományos emlékülések szervezése, támogatása.
A helyi érdekeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése.
Helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, találkozók, versenyek
szervezése, támogatása.
f) A kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele.
g) A helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei ismertté tétele a helyi
kiadványok, médiák, internet által.
(3)
Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kultúrák értékeinek megismertetése,
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok, az élet
minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények
megéléséhez színházi előadások, hangversenyek, kiállítások, irodalmi estek,
filmklubok, baráti körök szervezése.
b) Hagyományőrző közösségek életre hívása, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése.
c) Nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, a világi és egyházi hagyományos ünnepek
közismertté tétele.
d) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált
lehetőségek biztosítása.
e) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális, kulturális
turizmus lehetőségeinek felkutatása, a helyi értékek ismertté tétele céljából
regionális, országos, nemzetközi nagyrendezvények szervezése.
(4)
Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
a) Amatőr művészeti csoportok, együttesek, körök tanfolyamok szervezése,
támogatása.
b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához
táncegyüttesek szervezése, támogatása, népi iparművészeti képességek
fejlesztéséhez tanfolyamok, táborok szervezése.
c) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele.
d) Alapítványok támogatása.
(5)
A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése,
segítése.
a) Civil szervezetek támogatása, bemutatók, találkozók szervezése.
b) Szolidáris akciók fogadása.
c) A különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési
alkalmainak kimunkálása.
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d) Az
ifjúság
érdekérvényesítő,
önigazgatási,
művelődési
kezdeményezéseinek gondozása.
e) Ingyenes színtér biztosítása, tárgyi feltételek, módszerek, képzések,
pályázatok.
(6)

A különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának segítése:
a) A településen működő oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb szolgáltató
szervezetek képviselőivel rendszeres kapcsolat kialakítása.
b) Kapcsolatépítés a regionális, a megyei és országos szervekkel, a határon túli
magyarság közösségeivel.

(7)

A szabadidő kulturális eltöltéséhez feltétel biztosítás:
a) A városi közgyűjteményi-közművelődési intézmény az öntevékeny
közösségek bázisintézménye.
b) A tárgyi feltételek biztosítását szolgálja az intézmény felújítása.
c) A személyi feltételeket a szakképzett népművelők és könyvtárosok
biztosítják.

(8)

Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása:
a) A térség oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, egyházi intézményei,
civil szervezetei, vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről
információk gyűjtése, propagálása.
b) Tájékoztatás biztosítása a térség környezeti, kulturális nevezetességeiről.
c) Információszolgáltatás, helyi idegenvezetés, a helyi kulturális és
gyógyturizmus ösztönzése.
d) Számítógép-, adatbázis-, internethasználat lehetőségének biztosítása.
e) Helyi médiumok – Új Kemenesalja, TV-Cell – működtetése.
f) A Soltis Lajos Színház működési feltételeinek biztosítása.

IV.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4.§
(1)
Celldömölk városban a közművelődési feladatokat elsődlegesen az önkormányzat
által alapított Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár látja el, a könyvtári
Intézményegység Kresznerics Ferenc nevét viseli. Muzeális gyűjtemény besorolással
rendelkezik a Kemenes Vulkán Park.
(2)
A Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár közgyűjteményi és közművelődési
intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységével biztosítja a város és a
kistérség kulturális életének szervezését, koordinálását.
a) Fő feladatai:
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aa) Kultúraközvetítés, helyi hagyományőrzés és ápolás.
ab) Az iskolán kívüli önképzés, önművelés lehetőségének megteremtése.
ac) Szabadidős tevékenységformák megvalósítása.
ad) Szórakozási alkalmak megteremtése.
ae) Az amatőr művészeti mozgalmak szervezése és támogatása.
af) Az ünnepi lét kultúrájának gondozása (nemzeti ünnepek, helyi évfordulók).
ag) A társasági élet szervezése (színházi előadások, hangversenyek).
ah) A térség közművelődési, kulturális rendezvényeinek összefogása, segítése.
ai) A helyi közösségek segítése (civil szervezetek, jótékonysági akciók).
aj) Kulturális, közhasznú szolgáltatások biztosítása (helyi újság, TV).
ak) Regionális, országos és nemzetközi kisugárzású rendezvények megvalósítása
(Sághegyi, Szüreti Napok, Tulipán Fesztivál)
al) Művelődési kapcsolatok, együttműködések építése, gondozása.
b) A könyvtári feladatellátás tekintetében:
ba) A lakosság egészét szolgáló lakóhelyi nyilvános könyvtár, az országos közkönyvtári
ellátás része.
bb) Biztosítja Celldömölk város és vonzáskörzetében a nyilvános könyvtári
tevékenységet, ellátást.
bc) Gyűjteményét – a helyi igényekhez igazodva – folyamatosan fejleszti,
nyilvántartásba veszi, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja.
bd) Biztosítja más könyvtárak állományainak és szolgáltatásainak lehetőségét.
be) Tájékoztatás, irodalomkutatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk
nyújtása nyomtatott és elektronikus dokumentumok alapján. Internetszolgáltatás
biztosítása.
bf) Tartalomszolgáltatás az Interneten, a könyvtár honlapján.
bg) Felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez.
bh) Részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.
bi) Biztosítja a dokumentumok helyben használatát, kölcsönzését, reprográfiai
szolgáltatás működtetését.
bj) Támogatja a honismereti kulturális munkát.
bk) Kemenesalja térségben központi könyvtári ellátórendszert működtet, az önállóan
szerzeményező könyvtári szolgáltató helyeknek szakmai segítséget nyújt.
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bl) Névadójának, Kresznerics Ferenc emlékének ápolása, különös tekintettel a névvel
fémjelzett országos anyanyelvi tanulmányi versenyre.
bm) A vonzáskörzetében működő könyvtárak adatszolgáltatását végzi és szervezi.
bn) Közösségi foglalkozásokat szervez, különös tekintettel a keretében működő civil
szervezetek vonatkozásában.
(3)
A Kemenes Vulkánpark muzeális gyűjteményként alapító okiratában meghatározott
tevékenységet végez.
a) A kiállított anyag bemutatása, látogatások megszervezése, egyéb
szórakoztató, szabadidős programok szervezése, biztosítása.
b) A gyűjtőkörbe tartozó kulturális javak gyűjteménye, feldolgozása, megőrzése,
gondozása, digitalizálása és bemutatása.
c) Kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a
hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi és közösségi
programokkal, szakmai rendezvényekkel szolgálja a társadalom művelődését
és szórakozását, segíti az egész életen át tartó tanulás folyamatát.
d) A gyűjtőkörét illető, valamint a muzeológia területén folytatott tudományos,
módszertani kutató- és publikációs munka végzése, a külső kutatók szakmai
támogatása, kutatószolgálat működtetése.
e) Gyűjtőköréhez kapcsolódóan szakkönyvtár működtetése.
f) A természettudományi ismeretterjesztés, környezeti nevelés múzeumi
módszertani fejlesztése.
g) Együttműködés a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését.
h) Az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak
nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság
élénkítését.
i) PR- és marketing tevékenységgel kapcsolatos kiadványok és ajándéktárgyak
készítése, terjesztése.
j) Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működésével és megóvásával
összefüggő feladatok ellátása.
k) Kultúraközvetítő közművelődési tevékenységgel hozzájárul az egész életen át
tartó tanulás folyamatához.
l) Az intézmény helyiségeinek közművelődési célú és egyéb közösségi
programokra, rendezvényekre való rendelkezésre bocsátása.
m) A nemzetközi kulturális tevékenységekkel, a kulturális csereprogramokkal
összefüggő feladatok ellátása
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V.FEJEZET
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozása
5.§
(1)
Az önkormányzat éves működési költségvetésének legalább 2,9%-át a közművelődési
feladatellátásra fordítja.
(2)
Az önkormányzat a fenntartás és működés kiadásait részben állami normatív
támogatásból, részben az önkormányzati támogatásból, részben a saját és átengedett
bevételekből fedezi.
(3)
Az önkormányzat külön támogatást biztosít az állami és nemzeti ünnepek helyi
rendezvényeihez, valamint a városi kulturális nagyrendezvényekhez.
(4)
stb.

Önköltségesként határozza meg a nyelvtanfolyamokat, felnőttképzési tanfolyamokat,

(5)
Saját költségvetésében külön fedezetet biztosít a településen működő civil
szervezetek támogatására.

VI. FEJEZET
A helyi közművelődés szakemberigénye
6.§.
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását; a közművelődési szolgáltatás
folyamatosságát a mindenkori hatályos jogszabályok alapján biztosítja.
(2)
A foglalkoztatottak létszámát az intézmények szervezeti és működési szabályzatában
kell meghatározni, melyet a fenntartó hagy jóvá.

VII. FEJEZET
A közművelődési feladatok ellátásban együttműködő partnerek
7.§
(1) Az önkormányzat e rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítását
elősegítik, jelentősen gazdagítják az alábbi intézmények, szervezetek:
a)
b)
c)
d)

a város nevelési-oktatási intézményei,
Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság,
Celldömölki Honismereti Munkaközösség,
Soltis Lajos Színház.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§
(1) Ez a rendelet 2017. június 21-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenység ellátásról és támogatásáról szóló
37/2005.(XII.20.) önkormányzati rendelet.

Celldömölk, 2017. június 20.

Fehér László
polgármester

Farkas Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. június 20-án.

Farkas Gábor
jegyző
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