Felsőlajos Község Polgármesterének 5/2020 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Felsőlajos Község
Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46 § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed:

a) Felsőlajos Község Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat ) által fenntartott integrált
közösségi színtérre.
b) Az integrált közösségi színtér alkalmazottaira.
c) A közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre.
d) A rendeletben foglalt szolgáltatásokat igénybe vevőkre.
Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás
2. §
(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. törvény) 76. § (3)
bekezdés a) pontjában szereplő közművelődési alapszolgáltatást a következők szerint
látja el:
a) A rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez
helyszínt biztosít az Integrált Közösségi Színtérben.
b) Biztosítja a közösségi színtér díjmentes használatát.
c) A művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a
községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain.
d) Fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat.
(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a
tárgyév március 1-jéig fogadja el Felsőlajos Község Önkormányzata.

3. §
(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
integrált közösségi színtér útján látja el.
a) neve: Felsőlajos Község Önkormányzata Integrált Közösségi Színtere.
b) címe: 6055 Felsőlajos, Iskola utca 12.
(2) Az Önkormányzat az integrált közösségi színtéren keresztül további feladatának tekinti:
a) A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai
támogatásának biztosítását.
b) A gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését.
c) A hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését.
d) A környezetkultúra javítását.
e) Az ünnepek kultúrájának gondozását.
4. §
(1)

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

a) köznevelési intézményekkel,
b) művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet
szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, személyekkel
c) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
d) civil szervezetekkel, alapítványokkal,
e) egyházakkal,
f) hasonló szakfeladatot ellátó regionális térségi, megyei intézményekkel.

végző

5. §
(1)
A közművelődési rendeletet az önkormányzat a www.felsolajos.hu weboldalon, a
Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában és Felsőlajos Község Önkormányzata
Integrált Közösségi Színterében a 3.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti címen közzéteszi.

A közművelődési tevékenység finanszírozása
6. §
(1)
Az Önkormányzat az integrált közösségi színtér működtetésével, fenntartásával
kapcsolatos kötelező feladatait éves költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját
bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás valamint a
különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2)
Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közösségi színtér, a
közművelődési feladatok támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez
szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.
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(3)
Az önkormányzat teljes mértékben finanszírozza az önkormányzat rendezvényeinek,
ünnepségeinek költségét.
(4) A működési kiadásokon felül a felújításokra az önkormányzat költségvetésében fedezetet
biztosít.
Záró rendelkezések
7. §
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §

(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a közművelődési feladatokról szóló 17/2008. (XI.27.) önkormányzati
rendelete.

Juhász Gyula sk.
polgármester

dr. Balogh László sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 27.
dr. Balogh László sk.
jegyző
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