Ostoros Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Ostoros Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtár, valamint a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1)(2) bekezdésében és 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. §
Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény törvényben (továbbiakban: Kultv.) és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint
a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI
rendeletben részletezett szakmai feladatok közül – a helyi sajátosságok, a személyi és infrastrukturális
lehetőségek figyelembevételével – az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat valósítja meg:
a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek
keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenységének
helyszínét biztosítja.
ab) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket.
b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, melynek keretében: a gyermekek, az ifjúság, az
idősek működését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat,
együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatást végez.
c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Ennek keretében:
ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását.
cb) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket
teremt.
cc) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.
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d) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Ennek
keretében:
da) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában,
gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását.
db) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek
megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását.
dc) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő
közösségek, ill. a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó
közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő
ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja
3. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait kormányzati funkción közösségi színtér működtetésével
látja el. Elnevezése: Rédei Miklós Közösségi Színtér, címe: 3326 Ostoros, Szent István tér 2.
(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76 § (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást az
előírt képesítései feltételekkel rendelkező szakember bevonásával valósítja meg, mint fenntartó biztosítja a
közösségi színtér működéséhez szükséges szervezeti, személyi, szakképesítési és tárgyi feltételeket.
(3) Ha az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatai megvalósítását részben vagy
egészben nem tudja ellátni - közművelődési megállapodást köthet olyan jogi vagy természetes
személlyel, mely megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-ában foglalt jogszabályi előírásoknak.
(4) 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 közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a saját
bevételek, a központi költségvetési törvény szerinti állami hozzájárulás, pályázatok és támogatások, továbbá
adományok, felajánlások.
(2) 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 kulturális tevékenységet végző társadalmi és civil szervezetekkel, alapítványokkal,
b) a helyi köznevelési-oktatási intézményekkel: az óvodával-bölcsődével és általános iskolával,
c) a helyi alapszolgáltatási központtal
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d) a településen működő egyházakkal,
e) helyi vállalkozásokkal,
f) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei szervezetekkel, intézményekkel, más
önkormányzatokkal
g) az Eszterházy Károly Egyetemmel,
h) a Heves Megyei Értéktár Bizottsággal.
Könyvtári feladatok ellátása
6. §
Az Önkormányzat a települési könyvtári ellátást megyei hatókörű városi könyvtár, a Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével látja el.
Záró rendelkezések
7. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Ostoros Községi Önkormányzat Képviselőtestületének helyi közművelődésről szóló 11/2020.(IX.29.) önkormányzati rendelete.

Böjt László
polgármester

Vasas Ágostonné
jegyző

A rendelet 2020. 11.27-én elfogadásra került.
A rendelet 2020. 11.30-án kihirdetésre került.

Vasas Ágostonné
jegyző
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