Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (III.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi közművelődési tevékenységről
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja, hogy Álmosd község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának
formáját, módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Álmosd településen működő közösségi színterekre, a közösségi
színterek fenntartójára, működtetőjére, alkalmazottaira, illetve a közösségi színtereket
használókra.
3. §
Álmosd Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közművelődési
tevékenységének ellátásában együttműködik minden természetes személlyel és társadalmi
szervezettel, akik e rendeletben meghatározott célok és feladatok ellátásában segítik,
különösen:
a) a helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel,
szervezetekkel, öntevékeny csoportokkal, személyekkel;
b) a településen működő nemzetiségi önkormányzattal;
c) a településen működő köznevelési intézményekkel;
d) közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi szervezetekkel;
e) a kulturális ágazat irányítóival, szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel.
4. §
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük
segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítását;
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;
c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.
5. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében közösségi színtereket biztosít az alábbi elnevezéssel és helyszíneken:
a) Álmosdi Ifjúsági Klub Közösségi Színtér
Álmosd, Rákóczi u. 2/C.

(2) Az önkormányzat az alábbi, közművelődési feladatokat is ellátó közgyűjteményi
intézményeket működteti:
a) Kölcsey Ház
Álmosd, Kölcsey u. 11.
b) Kovács Múzeum
Álmosd, Rákóczi u. 2.
c) Post Mail Art Múzeum
Álmosd, Kölcsey u. 26.
d) Falumúzeum
Álmosd, Fő u. 7.
e) Joseph Kadar Múzeum
Álmosd, Fő u. 7.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott közösségi színterek működtetője – külön költségvetési
szervek fenntartása nélkül – közvetlenül Álmosd Község Önkormányzata.
(4) A fenntartó önkormányzat a közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi közösségi
művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása
érdekében – a felmentési szabályok figyelembe vételével – szakirányú középfokú
végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat.
(5) A közművelődési szakember foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében legalább heti 20 órában -, ennek hiányában közfoglalkoztatás keretében, illetve megbízási
szerződéssel történik.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott foglalkoztatás bármelyik formájában biztosítani kell a
jogszabályban előírt szakmai létszámfeltételeket.
6. §
(1) Az önkormányzat a közösségi kezdeményezéseket és a településen kialakult
hagyományokat figyelembe véve – a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében –
minden év január 31. napjáig közművelődési rendezvénytervet fogad el az adott évre
vonatkozóan.
(2) Az elfogadott közművelődési rendezvénytervet meg kell jelentetni az önkormányzat
honlapján, a hirdetőtáblán és az Álmosdi Hírek időszaki lapban.
7. §
(1) Az önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése keretében:
a) a közösségi színterek használati szabályainak betartása mellett biztosítja a közösségi
színterek használatát;
b) a helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a közösségi
művelődésre;
c) összehangolja a helyi civil szervezetek közművelődési tevékenységét.
(2) Az önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében:
a) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a szükséges feltételeket, azokat fejleszti;
b) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok erősítése
érdekében rendezvényeket szervez;
c) ösztönzi a civil közösségek működését, együttműködését;
d) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése érdekében elősegíti helyismereti tárgyak összegyűjtését, biztosítja azok
elhelyezését a múzeumokban;
e) kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése érdekében meghívja rendezvényeire más
települések művészeti előadóit, csoportjait;
f) elősegíti a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismertetését, gyarapítását, különös
tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára;
g) elősegíti a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét, ennek
érdekében programokat szervez, illetve lehetőség szerint gondoskodik szórakozási igényük
kielégítéséről.
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(3) Az önkormányzat az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása érdekében:
a) a közművelődési rendezvényterv összeállítása során biztosítja a helyi amatőr alkotó- és
előadó-művészeti tevékenységet folytató személyek és csoportok bemutatkozását, fellépését;
b) elősegíti a helyi amatőr művészek versenyeken, más települések által szervezett
rendezvényeken való részvételét;
c) amatőr művészeti csoportok, alkotó műhelyek, kiemelkedő helyi alkotók közismertté tétele
érdekében kiállításokat, bemutatókat szervez;
d) működésükhöz esetenként pénzügyi támogatást nyújt.
8. §
Ez a rendelet 2018. május 1-jén lép hatályba.
Álmosd, 2018. március 28.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 03. 29.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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