Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (VII.11.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben és a 77. §
(1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
Általános rendelkezések
A rendelet célja, hatálya
1. §
(1) E rendelet célja, hogy Döbrököz Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási
formáját, módját és mértékét.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, közművelődési
tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok
fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe
vevőkre.
Az Önkormányzat közművelődési feladatai, ellátásának alapelvei és kiemelt céljai
2. §
(1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:
a) Az önkormányzat közművelődési intézménye egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai
irányzat mellett sem elkötelezett, azoktól függetlenül működik és szolgáltat.
b) Az önkormányzat együttműködik a rendelet céljának megvalósulása érdekében és a
meghatározott közművelődési feladatok ellátásában nem önkormányzati fenntartású
intézményekkel vagy civil szervezetekkel, illetve magánszemélyekkel.
c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális
tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetek közreműködését.
d) Az önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről
megfelelő tájékoztatást kapjanak.
(2) A közművelődési feladatellátás kiemelt céljai:
a) a közösséghez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
b) természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeink közismertté tétele, a
„kulturális turizmus” támogatása.
c) közművelődési, kulturális hagyományok ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek
védelmének erősítése.
d) községünk ünnepeinek színvonalas rendezése,
e) az
ifjúság
kulturális
életének
fejlesztése,
érdekegyesítési,
művelődési
kezdeményezéseinek segítése
f) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek a támogatása

g) hátrányos helyzetű rétegek kulturális értékekhez való hozzáférésének biztosítása
h) más nemzetiségek kultúrájának megismertetése, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítése
i) az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, életminőséget
és esélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek segítése
j) a civil közösségek művelődésének, együttműködésének ösztönzése
k) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése
l) a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása
m) a környezetkultúra javítása, településesztétikai kultúra fejlesztése, helyi értékek
védelmének erősítése.
A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke
3. §
(1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatát elsősorban az általa fenntartott és
működtetett, Döbrököz Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (továbbiakban: IKSZT) (7228
Döbrököz, Páhy u. 49.) működési keretei között látja el.
(2) Az IKSZT az alábbi feladatokat látja el:
a) Közösségi színtér nyitva áll a település minden társadalmi rétege és korosztálya
számára kulturális igényeik kiszolgálására
b) részt vesz a település kulturális rendezvényeinek szervezésében, koordinálásában,
bonyolításában,
c) ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat, képzéseket szervez,
d) helyet biztosít a település polgárai számára a nyilvános internet használathoz,
e) helyet biztosít a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához.
f)biztosítja a 2. § (2) bekezdésében foglaltak érvényesülését.
(3) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési feladatok ellátásához a szükséges megfelelő
számú szakember foglalkoztatását.
(4) Az önkormányzat szem előtt tartva a takarékos működtetést és a rendezvényekhez
igazodó igényeket, az önkormányzat fenntartja az IKSZT nyitvatartási idejének esetenkénti
módosításának a jogát.
(5) Az önkormányzat Képviselőtestülete évente jogosult az IKSZT működésével kapcsolatos
egyes használati és bérleti díjak felülvizsgálatára.
(6) Az IKSZT nyitvatartási rendjét, a hatályos szolgáltatási és a bérleti díjak összegét a rendelet
1. függeléke tartalmazza.
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
4. §
A Kultv.-ben és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
hatásköröket Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestülete gyakorolja.
A közművelődésben együttműködő partnerek
5. §
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együtt kíván működni:

a) a köznevelési-közoktatási intézményekkel,
b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
c) az egyházakkal,
d) közművelődési feladatellátást vállaló magánszemélyekkel,
e) közművelődési feladatokat ellátó járási, megyei, országos
szervezetekkel.

intézményekkel

es

A közművelődési feladatok finanszírozása
6. §
(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete tárgyévi költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja
az intézmény működésének költségeit, valamint a közművelődés területén tevékenykedő
további szervezetek támogatására fordítható összeget.
(2) Az önkormányzat részt vesz közművelődési pályázatokon és támogatja a vele együttműködő
szervezetek pályázatokon történő részvételét is.
Záró rendelkezések
7. §
(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 7/2005. (VII.01.) számú ÖK rendelet.
Döbrököz, 2018. július 10.

Farkas Edit
polgármester

dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. július 11. napján
dr. Kovács Ildikó
címzetes főjegyző

1. Függelék

A Döbröközi IKSZT nyitvatartási rendje:
Igény-, és körülményektől függően, a változás jogát fenntartva a következő:
Hétfő:
8:00 – 16:00
Kedd:
8:00 – 17:00
Szerda:
8:00 – 16:00
Csütörtök:
8:00 – 17:00
Péntek:
8:00 – 16:00
Szombat:
Minden hónap első és harmadik szombatján 14:00 – 18.00
Vasárnap:
Zárva
Az IKSZT bérleti díjai:
A Képviselőtestület tekintettel a jelentős fűtési költségekre, két üzemelési időszakot határoz
meg:
- I időszak tárgyév április 15 – tárgyév október14-ig
- II. időszak előző év október 15-től – tárgyév április 14-ig tart.
Nagyterem (a rendezvény jellegére tekintettel, differenciáltan)
 Lakodalom 40.000.- Ft/alkalom
 Családi, baráti rendezvény, osztálytalálkozó 20.000.- Ft/alkalom
 Halotti tor 10.000.- Ft/alkalom
 Kereskedelmi, marketing célú rendezvény 30.000.- Ft/alkalom
 A II. időszakban a bérleti díjat 20 %-kal emelten kell megállapítani.
Kisterem:




5.000.- Ft/óra, de alkalmanként maximum 20.000.- Ft
A II. időszakban a bérleti díjat 20 %-kal emelten kell megállapítani, kivéve, ha az
igénybevétel teljes egészében munkaidőben történik.

