ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2021. (XI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ábrahámhegy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) következő
közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) a hagyományos közösségi- kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
(2) Az Önkormányzat az alapszolgáltatások nyújtása során elősegíti
a) a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kulturális,
közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférését és
b) a nemzetiségek kulturális örökségének, hagyományainak bemutatását.
2. §
(1) A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának módja különösen
a) civil közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása a települési
rendezvényeken, kiállítások, bemutatók szervezésével,
b) helyszín biztosítása a civil közösségek számára
összejöveteleik, rendezvényeik megtartásához.

foglalkozásaik,

c) fórum szervezése a civil közösségek vezetőinek részvételével, ahol a civil
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat,
d) valamennyi korosztály művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolattartást
erősítő programok szervezése.
e) színházi előadások, irodalmi estek valamint könnyű- és komolyzenei koncertek
szervezése,
f) ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése,

g) helytörténeti, képzőművészeti és fotókiállítások rendezése,
h) óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek számára
és emléknapokhoz kapcsolódó programok szervezése,

nemzeti

ünnepekhez

i) helyi értékeket feltáró, védő, összefogások ösztönzése, kiadványok
támogatása,j) helyi kulturális épített és természeti örökségre építő
programok szervezése, támogatása,
(2)

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása körében pénzügyi támogatási
rendszert működtet, amelynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében tervezi.
3. §

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása és a közművelődési
alapszolgáltatások folyamatos biztosítása érdekében Művelődési Házat, mint közösségi
színteret működtet, tart fenn , továbbá jogi vagy természetes személlyel valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezettel közművelődési megállapodást köthet.
(2)

Az
Önkormányzat
közművelődési
feladatait
a
fenntartásában
Ábrahámhegy
Művelődési Ház elnevezéssel, mint közösségi színtér útján látja el.

működő

4. §
(1) A közösségi színtér vezetője éves munkatervet készít melyet tárgyév január 31-ig
jóváhagyásra megküld az Önkormányzat részére.
(2) Az éves munkatervet a jóváhagyást követően a közművelődési színtér épületében közzé kell
tenni.
(3) E rendeletet a közművelődési színtér épületében jól látható helyen ki kell függeszteni.
5. §
(1) Az Önkormányzat
a) biztosítja a közművelődési színtér feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, melynek fedezetét az éves költségvetési rendeletében tervezi,
b) biztosítja a fedezetet a közművelődési színtér feladatellátásához, fejlesztéséhez
kapcsolódó pályázatokon való részvételre,
c) a központi költségvetés alapján a közművelődési feladatainak
nyújtott támogatást a közművelődési feladatainak ellátására fordítja.
(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében tervezi
a) a települési rendezvények megszervezésének és
b) a kulturális egyesületek támogatásának fedezetét.

ellátásához

(3) A közművelődési intézményben nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat a képviselőtestület határozza meg. A szolgáltatásokért beszedett díjat az önkormányzat a közművelődési
feladatok ellátására fordítja.
6. §
Az Önkormányzat közművelődési feladatai megvalósításában együttműködik különösen
a) a helyi köznevelési intézménnyel
b) az egyházzal,
c) a helyi művészeti csoportokkal, civil szerveződésekkel,
d) a civil közösségekkel,
e ) a testvértelepülésekkel.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 9/2008.
(VI.25.) számú rendelet.
Ábrahámhegy, 2021. november 11.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

dr. Bodnár Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2021. november 11. napján kihirdetésre került.
dr. Bodnár Attila
jegyző

