Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Edelény Város
Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatait, formáit, a feladat ellátásának
módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.
2. A rendelet hatálya
2.§

A rendelet hatálya kiterjed Edelény város közművelődési tevékenységének
megvalósulásában résztvevőkre, fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira,
nevezetesen Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyre, és azon szervezetekre, amelyekkel az önkormányzat
közművelődési megállapodást köt, vagy támogatásban részesít.

3.Alapelvek
3.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Edelény város polgárainak jogát, hogy:
(a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény
szolgáltatásait,
(b) műveltségét és készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közösségi
művelődési jogait érvényesítse, művelődési céljainak megvalósítása érdekében
az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó intézményétől színteret és
szakmai segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli
a) Edelény város hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek védelmének
erősítését,
b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és
közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez
szükséges feltételek megteremtését,
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének
támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,
d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését,
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e) az etnikai, kisebbségi, kulturális értékek megismertetését, a kisebbség
hagyományainak gondozását,
f) kimagasló művészeti értéket képviselő művészeti fesztiválok támogatását,
g) kapcsolat kiépítését a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és
szorgalmazza a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint
kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
(4)

Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a
rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket
nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, illetve
magánszemélyek végeznek.

(5) Az Önkormányzat és közművelődési feladatot ellátó intézménye biztosítja a
megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről Edelény város polgárai
számára.
4. Edelény város közművelődési feladatainak meghatározása
4.§ Az Önkormányzat a város kulturális hagyományainak és lakossága művelődési
szükségleteinek megfelelően a következő közművelődési feladatokat látja el:
(1) Edelény kulturális életének ismertté tétele. Ennek keretében a város
hagyományainak,
természeti
értékeinek,
művészeti
értékeinek,
jeles
személyiségeinek, speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek
bemutatása, értékelése, közbecsületének növelése, a lokálpatriotizmus erősítése.
Megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
a) helyi ünnepek megtartása,
b) a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók,
c) a városi kulturális közéleti információk biztosítása,
d) szolidaritási akciók fogadása, gondozása,
e) helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele.
(2) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása.
Ennek keretében speciális helyzetű népesség-csoportok gondjaihoz igazodó
ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési
közösségek szervezésének kezdeményezése. Megvalósulását az alábbi
tevékenységi formákkal látja el:
a) munkanélküliek számára átképző, szakma szerzéséhez szakképző tanfolyamok
szervezése
b) a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő közhasznú, praktikus tanfolyamok,
bemutatók szervezése
c) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak
biztosítása,
d) mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése,
e) természetbarát közösségek életre hívása, népszerűsítése, segítése
f) az ifjúság kreativitásának elősegítése, ősi mesterségek megismertetése,
praktikus ismeretek átadása
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g)

aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia,
vitafórum szervezése
h) közhasznú ismeretszerző szakkörök működtetése.

szeminárium,

szellemi

(3) A lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció
biztosítása:
a)

ennek keretében
aa) a magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése
ab) a művészetek befogadásának segítése,
ac) szabadidős szokások formálása,
ad) a már meglévő kulturális hagyományok ápolása,
ae) a mindennapi lét értékeinek normáinak fejlesztése,
af) a rekreáció, szórakozás alkalmainak biztosítása,
ag) helyi és regionális konferencia, turizmus lehetőségeinek felkutatása,
ösztönzése.

b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) előadóestek, hangversenyek kínálata,
bb) retrospektív és kamara kiállítások szervezése,
bc) népművészeti, hagyományőrző alkalmak szervezése,
bd) ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése,
be) az ifjúság szórakoztatásának biztosítása,
bf) a felnőtt korosztály részére alkalmi szórakozási lehetőségek szervezése,
bg) országos rendezvények fogadása.
(4) A lakosság kreativitásának, amatőr művészeti alkotókedvének, tehetségeinek
gondozása.
a) ennek keretében
aa) az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése,
ab) kiemelkedő tehetségek bemutatása,
ac) alkotóközösségek közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának
biztosítása.
b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) különböző művészeti szakkörök működtetése,
bb) amatőr művészeti csoportok befogadása, működtetése, alkotóműhelyek
szervezése,
bc) művészeti alkotótáborok biztosítása,
bd) bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezése,
be) információk gyűjtése az öntevékeny körökről.
(5) A helyi társadalom, a város polgárai szabadság- és felelősségérzetének növekedése
a civil közösségeinek segítése, szakmai támogatásuk:
a) ennek keretében
aa) a kooperációs, társulási szándékok ösztönzése,
ab) a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása,
ac) réteg- és korosztály kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása,
ad) a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása,
ae) a civil közösségek közismertségének gondozása,
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af) településvédő-, szépítő, természet-, érdekvédő, közéleti egyesületek
összefogása,
ag) helyi együttműködéshez, civil szervezet tevékenységéhez tér és
infrastruktúra biztosítása.
b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) közös városi célok érdekében közösségek összefogásainak segítése,
bb) vitaestek, fórumok, találkozók szervezése,
bc) civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,
bd) az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek intézményi
segítése,
be) a civil közösségek részére szakmai, módszertani ajánlások, pénzügyi, jogi,
szakmai ismeretek biztosítása,
bf) pályázati lehetőségekből információk kínálata, segítségnyújtás a pályázatok
előkészítésében.
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése:
a) ennek keretében
aa) a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel,
ab) közművelődési együttműködés a város közoktatási, egészségügyi,
szociális, kommunikációs intézményeivel, egyházi szervezeteivel,
ac) kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel,
intézményeivel.
b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) a város partnervárosaival közművelődési kapcsolatot tart fenn, kulturális
rendezvényeket, műsorokat szervez.
bb) szervezi a város hagyományos fesztiváljait, találkozóit.
bc) a közoktatási intézményekkel együtt szervezi a gyermek és ifjúsági
előadásokat.
bd) szakmai segítséget ad a tanórán kívüli, közoktatási intézményekben folyó
közművelődési munkához.
be) a város kommunikációs csatornáink tájékoztatást ad a város közművelődési
eseményeiről, helyzetéről, feladatairól.
bf) vallásos ünnepek alkalmával közös rendezvényeket szervez a város egyházi
szervezeteivel.
bg) a közművelődési szakemberek részt vesznek a megyei és országos
továbbképzési és szakmai fórumokon.
(7) Tehetségkutatás, tehetséggondozás:
a) ennek keretében
aa) a városban élő tehetségek felkutatása, elsősorban a fiatalság körében,
ab) a tehetségek művelődő közösségben történő gondozása,
ac) alkotó tevékenység menedzselése,
ad) szakmai továbbtanulásuk segítése,
ae) együttműködés a közoktatási intézményekkel.
b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) tehetségkutató rendezvények, találkozók szervezése,
bb) tehetséggondozó műhelyek kialakítása,
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bc) alkotótábor biztosítása,
bd) szakmai felvételire előkészítő kurzusok szervezése,
be) bemutatók, fellépések lehetőségeinek megteremtése.
(8)

A közművelődés feltételeinek biztosítása. A polgárok tájékozódásához, közösségi
művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez esztétikus, célszerű környezet,
infrastruktúra, az adott tevékenységet segítő megfelelő számú szakember
biztosítása.

(9) Az Önkormányzat ellátandó közművelődési feladatait az önállóan működő és
gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely látja el.
5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
5.§ (1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogköröket a
Képviselő-testület gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat közművelődési intézményének, a közművelődési megállapodást
kötött szervezeteinek, pénzügyi támogatásban részesülő szervezeteinek pénzügyi,
gazdálkodási ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.
(3) A közművelődési intézmény, a közművelődési megállapodást kötött szervezet és a
pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek szakmai ellenőrzését a Képviselőtestület szakmai beszámolók vagy szakértői vélemény alapján biztosítja.
6. A közművelődési tevékenység finanszírozása
6.§ (1) Az Önkormányzat a 4.§-ban foglalt alapfeladatok, továbbá a kiemelt kulturális
rendezvények és ünnepek, a közművelődési intézmény elhelyezésére szolgáló épület
üzemeltetési költségeit, valamint az adott feladatok végrehajtásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetési rendeletében biztosítja.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetésében biztosítja, melynek
forrása a központi költségvetésből származó közművelődési normatív hozzájárulás, a
saját bevétel, a központosított előirányzatokból származó pályázat útján biztosítandó
támogatások.
(3) Az Önkormányzat a pénzügyi lehetőségek függvényében támogatja a közművelődési
feladatot ellátó intézményt és önerőt biztosít a különböző közművelődési
pályázatokhoz.
7. Közművelődési tevékenységet is végző szervezetek
7. § Az Önkormányzat elismeri és segíti a városban működő civil közösségek, szervezetek
munkáját. A közművelődés területén számít együttműködésükre - műsorok,
bemutatók, fórumok, találkozók szervezése. Edelény város oktatási intézményei sajátos
tevékenységükkel segítik a város kulturális életét.
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8. Kapcsolatrendszer
8.§ Az Önkormányzat és az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely közművelődési munkája során folyamatos munkakapcsolatot tart az
országos és megyei szakmai szervezetekkel.
9. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a város közművelődési
6/2001.(II.26.) önkormányzati rendelet.

feladatairól

és

feltételeiről

szóló

Vártás József
jegyző távollétében:

Ambrusics Tibor
aljegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. április 21. napján.
Vártás József
jegyző távollétében:
Ambrusics Tibor
aljegyző

6

