
Mogyorósbánya Képviselő-testülete
:'r..tZOOZ. (Pt}§) KT. Sz. rendelete

A KözművelődésrőI

Mogyorósbanya Község Önkormanyzatínak Képviselő+esttilete a helyi közrrrűvelődési
feladatok ellátása érdekében a kulturáüs javak védelnéről és a muzeáüs irrtézrrrényekről, a
nyilvanos könyvtari ellátásról és a közművelődésről szóló I9g7. éü C)il.. Törvény
(továbbiakban: Tv.) 77. §-a és a helyi önkormányzatolaól szóló, többször módosított 1990.
évi LXV. Törvény 16. §. (1). Bekezdésben biztosított jog alapjan a következő rendeletet
alkotja:

1.§

Mogyorósbálrya Község Önkormanyzata (a továbbiakban Önkorminyzat) kinyilvánítja" hogy
a közrrrűvelődéshez való jos gyakoriása közérdelq a közrrrúvelődési tevékenységek
támogatását közcélnak tartja. A közrrrűvelódést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek
tekinti, amely a lakosság életminőséget javíthatj4 ezén fontosnak :anla az önkorman}zati
feladatvallalást és azok megvalósítasában részt vevő intézrrrények és szervezetek támogatását.

Rendelet célja

2.§

(1) A rendelet célja, hogy Mogyorósbanya község polgarainak érdekeit szem előtt taítya - a
hdi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapjan - meghatarolza az önkormanyzat
közrnűveiődési feladatait, azok ellátási formáLit, finanszírozásanak formáját és mértékét.

(2) A tailturatis élethez kotődő továbbr Onkorman:lzati céIok:

a) a kOzösségi művelődéshez méltó, esáétikus környezet és infrastruktrira biaosítása,
b) a telePÜés hagyomanyainak ápolása, a helytörténeti, honismereú mozgalom fejlesztése

|9lművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyl társadalom
kiemelkedő kOzosségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékeÉ védelmének
erősítése,
c) u etnikai, a kisebbségi kultura értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek
hagyomárryainak gondozása, fejlesaése,
d) az rdúság kulturalis életének fejiesztése, érdekérvényesítési, művelödési
kezdeményezéseinek segítése, az időskoru népesség kozművelődési lehetőségeinek, közösségi
életének támogatása, ae életkori csoportok kulturalis kapcsolatainak gazdagítása.
e) a teleptrlés, a régió természeti, kömyezeti, kulturáüs, közösségi értékeinek közismertté
tétele, talá{kozók, fesaivalolq bemutató! kialütások rendezése, kapósoht a teswértelepülések
kuituráüs intézményeivel, egyesületeivel, kuituralis turizrnus támogatása.



Rendelet hatálya

3.§

Kiterjed:
- Mogyorósbanya község iakosságára
- Közrnűvelódési megáűapodás részlvevőire
- Képüselő-testület és szervei
- Azonkormányzat közművelődési intézményére és azok alkalmazottaira

közmúvelödési feladatokat ellátó szervezetekre

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái

4.§

(1) Á közsé g minden állarnpolgar anak j oga. hogy

a) megismerje a kulturalis örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakutásában,' 
u n.*".ii, nemzetiségi es etnitai kisebbség önismerete formalásában, valamint - a

rendelkezésre alló .rÁo"ok útjan - ezen értékek védelmével kaPcsolatos ismereteket

megszeíezze2
b) igénybe vegye a közrrrúvelódési intézmények nyújtotta szolgáltatásokat,

.i áti"lftregének gyarapítás4 s hogy kulturalis jogai érvényesítése celjából közösséget

hoz,zanlétre, s kulonlogr"abalyok szerint szervezetet alapítson és működtessen.

(2) Az önkormanyzat a Polgá,rmester útjan gondoskodik a község kömrűvelŐdési

feladatainak koordinalásáról.

Az önkorm ányzat közművelődési feladatai

5.§

(l)
támogatásával a következő íeladatolrat hatarozza me g :

a) A település környezeti, szelleííu. müve§zeü erteKetl}eK, nag.vo

megismertetése. a hel},i művelódési szokások _eondozása- gazdagítása,

Pl. :- Vetélkedők szervezése,
- ünnep ségek lebonyoütása"
- Banya Múzeum gondozása,
_ A Mogyorósbanyai Fúvószenekari Egyesület keretében működő zenekar szerePlése

ünnepségekerr,

p1.: _ Előadói estelq koncerte§ hangversenyeiq t<lafitasok megszerl

- művészeti baráti korok létrehozása,

- Szlovaknemzetiségikezdeményezések.
- Szlovak Nemzetiségi Banyász Enekkar fellépése ünnepségeken.

9)

_ Előadói esteh koncertelg hangversenyeh kiállítások megszervezése,



c) az ismeretszerző. az amatór alkotó, művelődő közössé€ek tevékenységének

támogatása.
d) a hebi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének. érdekérvényesítésének

se_gítése.

P1.: _ Ciül közösségek segítése, egyesületek összefogás4 bemutató estek, közös akciók

szervezése,
- az időskoru nepesség kozmúveiődési lehetőségeineb közösségi életének támogatása

(Nyugdíjasok Baráti Közössége, Banyász Szakszervezet)
- ciuii kbzosségek kozismertJégének elősegítése, a kúönbözó rétegek és kofosztalyok

ismerkedési, együttműködési aikalmainalq tevékenységeineig támogatása,

- testvértelepülési kapcsolatok ápolása.

e) a különböző kulturak kozotti kapcsolatok kiépítésének és ferurtartásanak segítése'

Pl.: - Kapcsolat építése a kozművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató

bázisaival, a határon tuli magyarság művelődési közösségeivel, a testvértelePülések

kulturalis intézményeivel egyesületeivel, oktatási intézményeivei

(testvértelepüléseink Muzsla, Brusznó, Piüsszentlászló)

0 a szabadidő kulturális qélú eltoltéséhez a feltételek biáosítása:
Pl.: - A közrnúvelódési intézrrrényben a polgarok tájékozőóásanalq közösségi

művelödésénelg alkotó tevékenységének és kikapcsolódásának elősegítése, a célnak

megfeleló, esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra megteremtése.

g)Könyvtari feladatok:
pi., - Az allomany ttikrözze az időszeű eseményeket és a társadalom fejiődését, de

egyben mutassa be az emberi erőfesátés és képzelet szárnyalását is

--kiemelt feladat legyen, hogy őizze, folyamatosan gyarapítsa, gondozza, tiqa fe| a

Mogyorósbanyara és kömyékére vonatkozó helytörténeti dokumentumokat,
- szolgáltatásait úgy nyujtsa, hogy ezekhez korra" nelníe, vallásr4 nyeiwe, vagY

tarsadalmi állásra való tekintet nélkíil mindenki egyenlóen hozzájussoq
_ az olvasási készség az ismeretek és információk kulcsa, ezérl a gyermekek legkisebb

koruktól kapjanak ösztönzést olvasási készséguk fejlesaésére, részükre nyujtott ktilön

szolgáltatásokkal (p1. : csoportos foglalkozások).
h) egyéb művelődést segítő lehetóségek biztosítása.:
Pl.: _ Információk gyujtése és közismertté tétele a település, oktatás, kissebségi, egyhául

intézményei, civil váilalko zői íútal kínait művelődési lehetóségekről,
- tájékoáatas bixosítása a régió környezeti, kulturalis nevezetességeirŐl. A helyi

kulturális turiernus lehetőségeinek ösztönzése.

(2) Az Önkormányzat kiemelt prioritást biztosít az űt bekezdlésben Íelsorolt.feladntok
közüI:

a) az ifiúsági és az idősek, korosztáiyi igényeinek kielégítéséhez,

b) a hagyományőrzésnelq hagyomanyápolásnak,
c) a térségi szerepváilalás erősítésének.

(3) A konkrét tevékenységek az éves munkatervben szerepelnek.



Az önkorm ányzat kőzművelődési feladatellátásának szeúezeti keretei

6.§

(1) Az )nkormányzat kOzmtjvelődé st íeladatait ellátha1 a:

- közművelódési megallapodás megkotésével
_ közművelődési feladatokat ellátó szervezetek támogatásával.

{2) A Béke Művelődési Ház, részei, és annak keretében működÖ KÖnyvtár, az

A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei

7.§

(I) Az 1997. évi CX-. Törvénll79. § (]l. Bekezdése aWán:

,, A telepüIési önlr.ormanyzat az önkormártyzati rendeletében meghatározOtt közművelőÜSi

fekdatők megvalósítására az e törvérty követelményeinek megfelelő jogi személlYel,

maganszeméllyet kózmtivelőű si megállapodast köthet. "

(2) A közmúvelődési megá{lapodás kötelező tartalmát a rendelet 1 számú melléklete

'*ulnlaz.zz,.
8.§

Az estleges új megallapodasok megkötésére a község költségvetésérőt szÓlÓ rendelet

elfogadásat kovető !o *pon belül az elóző év tapasztalatainak figyelembe vételével kerÜl

sor határozott vagy határozatlaa időre. A képviselö-testrilet a rendelet 1 számú melléklete

szerinti tartalomrrral köt szerzódóst, melyet a polgármester aiá{rásávai.érvényesít.

a) a község oktatási intózményeivel:
- Közös lgazgatású Közoktatási Intézrnények (óvoda" iskola)

b) a koiségi széklrel*. helrben műkodő_ kOzművelódési célú társadalmi

szervezetekkel.
-Mo gyoró sb iny áétt Közalapíwany

vallalkozókkal:
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel:

- Nyugdíjasok Baráti Közössége_
- Sáovat Nemzetiségi Bányász Enekkar
- Mogyorósbanyai Fúvószenekari Egyesület
e) azewhívza|:
f,} közművelődési feladawégzést vallaió maganszemélyekkel"

9.§



civil szervezetekkel.civil szervezetekkel.

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

10.§

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal

kapcsohtós feltigyeleti és egyéb jogköröket a képviselŐ-testület gyakorolja.

(2) A közrrrűvelődési megallapodásban részt vevők a megáÜapodásban .rőgÁtetl
feladatok teljesítésérő-Í a képviselő_testület munkatervében meghatározottak

szerint beszárnolnak.

(3) A képviselŐ-testulet évente targyalja a közműveiődési munkatervet.

A közművelődési feladatok finanszírozása

11.§

(1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott feladatait a költségvetéséből

frnansározea, Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív

aliami hozzájiru!ás, képviselő felajánlás, valamint az elkiilönített állami

pénzalapból, és u Úoobo"ő alapíwanyokból, közművelÓdési alaPtÓl

p áúy inati úton elnyerhető támo gatás.

(2) Az Onkormanyzat a kozponti költségvetési fonásbÓl - a közművelŐdési

feladatok támogatásara biaosítan dő píiyínatokhoz - a piúyíuat elnYeréséhez

saikséges önrészt a mindenkori éves költségvetési rendeletében batuozza
meg.

(3)
Ag, önkormanyzat anyagl lehetóségeihez mérten biztosítja az intézménY

trzemeltetéséneÉ alapvetó műszaki feltételeinek megeremtését, az éPÜlet

működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit, az éves

költségvetési tervben meghatározottak szerint.

Közművelődési tevékenység eseti támogatása

12.§

(1) Az önkormanyzat e rendeletében meghatározott feladatait, vagy egyéb kuituralis

feladatokat ellátó jog személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező

egyesületeket, civil- szerveződéseket és magánszemélyeket kérelem Útjaq

közművelódési céllai pénzugyt támogatásban is részesítheti.

(2) Az e rendelet alapjan támogatásban részesülók a támogatást nyujtó

önkormányzatnak be_ iit.w. eiszárnolási kötelezettséggel tartoznak a támogatás -
szakmai és pénzügyi felhasznalásaról.



(3) Az intézrrrény az Önkormányzattól kapott eseti támogatásból fennmaradó
pénroraradviinyát a képviselő+esttitet jóváüagyást követóen ha§zrralhatja fel.

Az Onkormányzatiintézményben alkalmazott(ak) foglalkoztatásával kapcsolatos
szabályok

13.§

(1) A közrrrűvelődési tevékenységet ellátó intézrrrenyben alkalmazott(ak)
foglalkoztatásával kapcsolatos feladatok aá a személyt, jos személyt, jogr
személyiséggel nem rendelkezó gazdaság tarsaságot terheli§ aki a közrrrűvelődési
megallapodás alapj an az ntémÉnyt tieemelteti.

(2) A intéanényben alkalmazottak foglalkoáatásával kapcsolatban a Tv._ben fogtaltak
és a mindenkor hatáyos jogszabalyok az iranyadók,

Hatr{lyba léptetés

14.§

A rendelet kihirdetése napjan lép hatalyba.

't*tl^-L- TtU.-

Megalkotta: Mogyorósbálrya Képviselő-testtilete 2002 januar 29-éntartott tilésén.
Kihirdetve: 2002februir 1-én a hetyben szokásos módon.



1.

L.

J

1. §z. melléHet

Kihművelődési megáll*podás kötelező tarrálma

A megallapodó felek adatai.
Az ellátandó közrnűvelödési szolgátatás pontos rögzítése.
A feladat ellátasával kapcsolatos kötelezettségek és váüalások rögzítése (€pütet,
helyseg, eszközöh gépelq berendezések leltar szerinti felsorolasa, esetleg érték
szerinti megallapítása).
A tevékenyseg illetve a szolgá{tatás helyszínéne§ idötartamanak illefve időpontjanak,
a nyiWa taítás rendjének megbatarozása. A vonatkozó jogszóalyolq közöthik az
Önkormanyzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívas.
A szolgaltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítese ( a létszám meghatarozasával
vagy más módon).
Annak rögzítése, hogy mely szolgátatas igénybevetele inryenes az Önkormanyzat es
a lakosság vámrira, s melyekért kell űjat fizetni.
A feladatellátaséít a feladat ellátójanak jaíó űj és a megfizetés módjanak rögzítése.
A szolgátatás ellátásaban közreműködő személyek jogszóaly szerinti
szakképzettsegének ellenőrzése.
A megbízás időtartamanak határozatlan idejq vagJ (napok meghatírozásával)
határozott idejű rögzítése. A szolgáútatás megkezdésének pontos megállapítása.

10. A rendes és rendkívüü felmondási szabáyok meghatározása.
11.A megallapodas teljesiteséről szóló beszamúas és elszámolás módjanak pontos

meghatározása. furnak rögzítése, hogy az Ónkormanyzat szakertői közreműködést
igénybe vehet a feladatellátas minöségenek vizsgalatara.

12. Akapcsolattartó kijelölése.
13. A megallapodás teljesítesével kapcsolatos viták targyalásos úton történő rendezésének

vállalása.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


