7/2019. (IV.1) önkormányzati rendelet
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. április 2-től

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (IV.1) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakosság
közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok
figyelembevételével biztosítja minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet és ezek közösségének a jogot, hogy
a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési
szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,
b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,
c) művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési
intézménytől színteret, szakmai segítséget kapjon.
2. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) az Önkormányzat, mint fenntartó jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató
intézményére,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást
kötő szervezetre,
c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők
körére.
3. § (1) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési
alapszolgáltatások közül az a) ponttól e) pontig terjedő alapszolgáltatásokat biztosítja.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az alábbi formákban és módon
gondoskodik:
a) fenntartóként működteti az (1) bekezdésében meghatározott közművelődési
alapszolgáltatások teljes körét ellátó Pétfürdői Közöségi Ház és Könyvtár többfunkciós
közművelődési intézményét (8105 Pétfürdő, Hősök tere 5.),
b) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját éves költségvetésből
finanszírozza, melynek forrása
a) a saját bevétel,
b) központi költségvetésből származó állami hozzájárulás,
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c) a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások,
d) egyéb pályázati úton elnyerhető támogatások.
(4)
Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében a közművelődési
feladatokat ellátó civil szervezetek által benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes
átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik az
önkormányzat részére nyitva álló pályázati lehetőségek teljeskörű kihasználására.
(5) A közművelődési tevékenységet folytató civil szervezeteket, vallási közösségeket, az
Önkormányzat – az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja.
A támogatást a lakosság önszerveződő közösségeinek pénzügyi támogatásáról szóló
önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázat útján lehet elnyerni.
4. § Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési feladatokat ellátó intézménye a
szolgáltatásokat igénybe vevő diákoknak, nyugdíjasoknak kedvezményeket nyújthat.
5. § (1) Az önkormányzat, valamint az alapszolgáltatást ellátó intézménye közművelődési
feladatainak hatékony ellátásának érdekében együttműködik és kapcsolatot tart fenn:
a) a településen működő köznevelési intézményekkel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) a településen működő egyházakkal,
d) szakmai intézetekkel,
e) országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel,
f) más önkormányzatokkal.
(2) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről
a) a Pétfürdői Krónikában,
b) plakátok, szórólapok útján,
c) a települési honlapon, illetve egyéb internetes felületeken,
d) Pétfürdői közösségi televízióban
adnak tájékoztatást a település lakossága részére.
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) Pétfürdő Község Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 3/2000. (III.01.) önkormányzati rendelete,
b) Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 3/2000. (III.01.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
8/2005.(II.25.) önkormányzati rendelete.

