Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 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 és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet célja, hogy Ostoros község polgárai és közösségei művelődési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza a helyi önkormányzat által
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és
mértékét.
(2) E rendelet hatálya kiterjed Ostoros Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén a közösségi színtérre, a közösségi színtér működtetőire és
alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásban résztvevőkre.
Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
2. §
(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
(2) E rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében „A
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről” szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben részletezett szakmai
feladatok láthatók el.
(3) Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket a
jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítja.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja
3. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait Ostoros, Szent István tér 2. szám alatti Rédei
Miklós Közösségi Színtér működtetésével látja el.
(2) A közművelődési alapszolgáltatások megvalósításához szükséges, a művelődő közösségek
és civil szervezetek bevonásával március 1. napjáig elkészített éves szolgáltatási tervet a soron
következő ülésen az Önkormányzat Képviselő-testülete elé kell terjeszteni.
A közművelődési tevékenység finanszírozása
4. §
(1) Az Önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működéséhez szükséges
szervezeti, személyi, szakképesítési és tárgyi feltételeket. Az intézmény éves költségvetésében
az ezzel kapcsolatos bevételeit és kiadásait elkülönítetten kezeli.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek
forrása a saját bevételek, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás,
pályázatok és támogatások.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok
ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat,
közreműködőket. E támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített
feladatok megvalósítását.
Együttműködés
5.§
Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködésre törekszik:
a) a helyi civil szervezetekkel,
b) a helyi köznevelési-oktatási intézményekkel: az óvodával-bölcsődével és az iskolával,
c) a helyi alapszolgáltatási központtal,
d) a településen működő egyházakkal,
e) helyi vállalkozásokkal,
f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei szervezetekkel, intézményekkel,
más önkormányzatokkal,
g) az Eszterházy Károly Egyetemmel.

Záró rendelkezések
6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ostoros Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének helyi közművelődésről szóló 5/2010.(III.30.) önkormányzati rendelete.

Böjt László
polgármester

A rendelet 2020.09.28.-án elfogadásra került.
A rendelet 2020. 09.29.-án kihirdetésre került.
Vasas Ágostonné
jegyző

Vasas Ágostonné
jegyző

