Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2008 (VI.04.) rendelete
és a módosításáról szóló 9/2008.(IX.17.) rendelete
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról
Egységes szerkezetben

Izsák város Képviselő-testülete az 1997. évi CXL tv. 77 §-a alapján a helyi közművelődéssel
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
(1)

A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek
figyelembe vételével, a hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján
meghatározza az önkormányzat által támogatandó közművelődési tevékenységek
körét, azok ellátásának módját és feltételeit.

(2)

További cél, hogy meghatározza a közművelődés szakmai és finanszírozási
alapelveit.

(3)

A közművelődési célok különösen az alábbiak:
- a kulturális hagyományok ápolása,
- a lakossági művelődési igények kielégítése,
- a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,
- új kulturális értékek létrehozásának támogatása.
A rendelet hatálya
2. §

A rendelet hatálya kiterjed:
a) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre
b) A társadalmi és civil szervezetekre, ha velük az önkormányzat közművelődési
megállapodást köt, vagy anyagilag támogat.
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
3. §
(1)

A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok nemre,
korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való
tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Izsák város polgárainak és közösségeinek joga
van arra, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési
intézmények szolgáltatásait, valamint más fenntartású intézmények és szervezetek
szolgáltatásait, ha azokkal az önkormányzat közművelődési megállapodást kötött.

(2)

Az Önkormányzat e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa
fenntartott közművelődési intézmények tevékenységével látja el.

(3)

Az Önkormányzat közművelődési megállapodásokat köthet nem önkormányzati
fenntartású intézményekkel, szervezetekkel, amelyek segíthetik a közművelődési
feladatok ellátását.

(4)

Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a közművelődési
lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

(5)

Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység keretén belül támogatja a tudományos
és művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket, valamint
a kisebbség kultúrájának gyakorlását és megismerését.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §

(1)

Az Önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományokra, az intézmények, a civil
szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva a közművelődés eszközrendszerével
segítse:
a) Az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, szakképző
tanfolyamok, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés
feladatrendszerében.
b) Az oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési munkáját.
c) A művészeti csoportok, szakkörök hagyományápoló tevékenységét és munkáját.
d) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárását,
megismertetését.
e) Az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúrák megismertetését, az ünnepek
kultúrájának gondozását.
f)Az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységét.
g) A szabadidő kulturális célú eltöltésének feltételeit.

(2)

A könyvtári ellátás biztosítása, az önkormányzat kötelező feladata.

(3)

Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a kimagasló értéket képviselő Izsáki
Sárfehér Napok megrendezését és támogatását.
Az Önkormányzat
közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
5. §

(1)

Az Önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az e
rendeletben felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményeket
működtet.

(2)

Az Önkormányzat az alábbi közművelődési feladatokat ellátó
működteti:
- Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ
- Szily Kálmán Városi Könyvtár

(3)

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a nem
Önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, társadalmi és civil

intézményeket

szervezetekkel, a cigány kisebbségi önkormányzattal. Ezen, szervezetekkel az
Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet, melyet a Képviselő-testület hagy
jóvá a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatára.
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(4) A közművelődési megállapodásnak az 1997. évi CXL. tv. 79. § (2) bekezdésében
foglaltakat tartalmaznia kell.
6. §

(1)
(2)

A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához az Önkormányzati
intézmények az alapító okiratukban rögzített közművelődési alap feladatok teljesítésével
járulnak hozzá.
Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az e célra fenntartott
Tájékoztatási- és Kulturális Szolgáltató Központ keretében látja el.
Az intézmény feladata különösen:
a.
a városi kulturális rendezvények megszervezése,
b.
közösségi művelődés szolgáltatás,
c.
kiállítások szervezése,
d.
helyi televízió üzemeltetése,
e.
helyi sajtó kiadása,
f.
Sárfehér Napok megszervezése,
g.
kapcsolattartás a nem önkormányzati fenntartású közművelődési
intézményekkel, illetve civil szervezetekkel.
7. §

(1)

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására biztosítja az általa fenntartott
intézmény működéséhez szükséges – az Alapító Okiratban megjelölt, önkormányzat
tulajdonát képező – ingatlanokat.

(2)

Biztosítja a közösségek számára az intézményi színterek igénybevételét.
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Az önkormányzati közművelődési intézmények használatának feltételeit
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

(3)

az

Biztosítja az Önkormányzati intézményekben a törvényben előírt végzettségű és számú
szakemberek foglalkoztatását.
A közművelődés finanszírozása
8. §

(1)

Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények költségeinek
fedezetét az állami normatív támogatásokból és önkormányzati forrásokból biztosítja
éves költségvetésének keretében.

(2)

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához rendszeresen igényli az
érdekeltségnövelő minisztériumi támogatásokat.
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Kiegészítette a 6/2008.(IX.16.) rendelet. Hatályos: 2008. szeptember 17. napjától.
Kiegészítette a 6/2008.(IX.16.) rendelet. Hatályos: 2008. szeptember 17. napjától.

(3)

Az intézmények költségvetésében az Önkormányzat biztosítja a feladatellátást végző
alkalmazottak létszámát, bérét, és járulékait, a működési költségeket, valamint
rendezvények és programok szervezésének költségeit.

(4)

Az Önkormányzat külön szabályzata szerint támogatja a közművelődési feladatot ellátó
egyéb szervezetek éves költségigényét, melyet éves költségvetési rendeletében határoz
meg a Képviselő-testület.
Záró rendelkezések
9. §

(1)

Az 1997. évi CXL tv-ben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
alapítói és fenntartói jogosítványokat a Képviselő-testület látja el, míg a javaslattételi
jogok az Oktatási és Művelődési Bizottságot illetik meg.

(2)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Izsák, 2008. június 3.

Mondok József
polgármester

Dr. Hauzmann János
címzetes főjegyző

