Vértesszőlős Község Önkormányzatának
4/2003. (III. 20.) rendelete az önkormányzat
közművelődési feladatairól

Vértesszőlős község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 77. §-ában adott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I.

fejezet

Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
a./ rendelkezni a községben felhalmozott és megőrzött kulturális javak
megóvásáról és közkinccsé tételéről,
b./ szabályozni az e javakkal kapcsolatos intézmények feladatait, tevékenységét,
c./ minden vértesszőlősi polgár számára biztosítani a művelődés és szabadidő
kulturális eltöltésének jogát,
d./ biztosítani a közművelődési tevékenység intézményi-, személyi, tárgyi,
anyagi feltételeit, valamint szabályozni kapcsolatrendszerét.

Alapelvek
2. §
(1)

Vértesszőlős község képviselő-testülete a művelődési jogokat minden
Vértesszőlősön élő lakost megillető jognak tekinti, azok alapvető
jogszabályi előírásoknak megfelelő és a helyi sajátosságokhoz igazodó
feltételeinek biztosítását kötelező feladatának elismeri.
A rendelet hatálya
3. §

E rendelet hatálya kiterjed Vértesszőlős község lakosságára, az önkormányzat
által fenntartott közösségi színtérre és nyilvános könyvtárra, továbbá azon
intézményekre, társadalmi egyesületekre, szervezetekre, alapítványokra,
vállalkozásokra, amelyek jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.

II.

fejezet

Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1)

(2)

(3)

Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladata ellátását
közösségi színtér és nyilvános könyvtár működtetésével, a művelődési
közösségek létrejöttének és működésének támogatásával biztosítja. A
település oktatási-nevelési intézményei, a kulturális és nemzetiségi
bizottság, valamint az önkormányzat által létrehozott alapítvány – a
lehetőségeiknek megfelelően – részt vállalnak a közművelődési
feladatok ellátásában.
Az önkormányzat Vértesszőlős Község közművelődési hagyományait
és értékeit, valamint a lakosság művelődési szükséglete alapján teljesíti
kötelezően ellátandó közművelődési feladatait.
A (2) bekezdés szerint az önkormányzat feladatköre:

a./ Vértesszőlős község környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak
feltárása, közismertté tétele: a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások
ösztönzése, hatékonyságának segítése, településismertető kiállítások, helyi
ünnepek, fesztiválok, vetélkedők szervezése, támogatása, a kulturális élet
eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele,
b./ a nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az ünnepek
kultúrájának gondozása: az élet minőségének gazdagítása, az ünnep együttes
öröméhez művelődési alkalmak biztosítása, népművészeti hagyományőrző
közösségek segítése, helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi
hagyományos ünnepek közismertté tétele, a különböző korosztályok eltérő
szórakozási és közösségi igényeihez kultúrált lehetőségek szervezése, a
kulturális turizmus támogatása,
c./ művelődő közösségek tevékenységének támogatása: amatőr művészeti
csoportok, kézműves tevékenységek segítése, ének-, zene-, táncegyüttesek
működtetése, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből
bemutatók, kiállítások rendezése,

d./ a vértesszőlősi lakosság kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése: a különböző életkorú, érték- és
érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti segítése, művelődési
szándékaik támogatása, a civil közösségek közismertségének gondozása,
együttműködési alkalmainak kimunkálása, a helyi együttműködésekhez, - a
polgármesterrel történő előzetes egyeztetés alapján – a közösségi színtér
épülete ingyenes használatának biztosítása,
e./ a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása: a
közösségi színtérben és a nyilvános könyvtárban a polgárok tájékozódásához,
a közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra,
valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása.
f./ egyéb művelődési lehetőségek biztosítása: hazai külföldi kulturális
eseményekre, fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése, a
helyi kulturális alkalmak kábeltelevízióban történő bemutatása, számítógép,
internet használata lehetőségeinek biztosítása.
A közművelődési feladat ellátásának szervezeti keretei
5. §
Vértesszőlős község képviselő-testülete az e rendelet 4. §-ában felsorolt
feladatai ellátását elsősorban a Vértesszőlős, Tanács u. 79. sz. alatti közösségi
színtér (Művelődési Ház) és a Vértesszőlős, Ady E. u. 2/C. sz. alatti nyilvános
könyvtár működtetésével biztosítja.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
6. §
(1)

(2)

(3)

Vértesszőlős
község
képviselő-testülete
e
rendeletében
megfogalmazott feladatait, éves költségvetési rendeletében
meghatározottak szerint finanszírozza.
Díjmentesek a nemzeti, nemzetiségi, valamint a jeles helyi ünnepek
kapcsán szervezett rendezvények, a rendelet 1. sz. mellékletében
szereplő csoportok, továbbá a polgármesterrel történő előzetes
egyeztetés alapján egyéb közösségek teremhasználata, valamint azok a
közművelődési szolgáltatások, amelyek az önkormányzat részéről
többlet személyi, dologi ráfordításokkal nem járnak.
Díjkötelesek azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek biztosítása
az önkormányzat részéről kiemelt személyi, dologi ráfordítást igényel,
valamint a nyereségorientált szórakoztató események.

(4)

A részvételi díj mértékét a tevékenységet igénylő lakossági csoport
művelődési
érdekei
és
a
széleskörű
hozzáférhetőség
figyelembevételével határozza meg a képviselő-testület.

A helyi közművelődés szakemberigénye
7. §
A közművelődési intézményekben dolgozók foglalkoztatási kérdéseiben az
1997. évi CXL. törvény VI. fejezetében foglaltaknak megfelelően kell eljárni,
figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényt.
Záró rendelkezések
8. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről az SZMSZ-ben
meghatározott módon a jegyző gondoskodik.
Náfrádi Marianna
Jegyző

Vida István
polgármester

A rendeletet a testület 2003. év március 13. napján alkotta meg.
Kihirdetve: 2003. március 20.

1. sz. melléklet

Díjmentes teremhasználatra jogosult közösségek

- az önkormányzat intézményei által szervezett rendezvények,
- vértesszőlősi civil szervezetek egy napos rendezvényei

