Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Dozmat Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A közművelődési feladatok tartalma

2. §
(1) Az önkormányzat a településen kialakult művelődési hagyományokra, a település fejlesztésének
koncepciójára, az intézmények, civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva, a
közművelődés sajátos eszközrendszerével biztosítja a vállalt feladatainak ellátását.
(2) Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köre:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek
keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét biztosítja, a közművelődési alapszolgáltatások, és a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről szóló ben foglaltaknak megfelelő infrastrukturális és
személyi feltételekkel,
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac)fórumot szervez évente egy alkalommal,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

3. §
(1) A közművelődési feladatellátás keretében a közművelődési feladatot ellátó önkormányzat
működteti a közösségi színterét, és biztosítja az 2.§ szerinti alapszolgáltatásokat. A közösségi színtér a
nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben függeszti ki. A közösségi színtér illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart,
melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá a hét egy
napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

(2)A közművelődési feladatot ellátó önkormányzat középfokú végzettségű közművelődési szakembert
alkalmaz, a 9791 Dozmat, Fiumei utca 26. szám alatt közösségi színteret működtet és az ben
meghatározott feladatkörében:
a) a közművelődési feladatellátás során együttműködésre törekszik helyi, regionális, országos és
nemzetközi közművelődési, kulturális, tudományos művészeti szociális, egészségügyi és
sportszervezetekkel, egyházakkal, turizmus és idegenforgalmi feladatot ellátó szervezetekkel,
közreműködik a település testvérkapcsolatainak kialakításában,
b) a helyi politikai, társadalmi élet szereplőinek egyedi rendezvényeik, rendszeres programjaik
megtartása érdekében helyiséget biztosít, az önkormányzat és intézményei, a településen működő civil
szervezetek részére térítésmentesen,
c) a közösségi színteret igénybevevők részére kulturált szórakozási, és szabadidő eltöltési lehetőséget
nyújt.

A közművelődés finanszírozása
4. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza,
melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi
költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető, és az elkülönített állami pénzalapokból, és egyéb
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és
címzettjeit az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének
részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, és törekszik a
részére nyitva álló pályázati lehetőségek igénybevételére.
(4) A közművelődési feladatot ellátó önkormányzat a lehetőségeihez képest törekszik az általa
működtetett közösségi színtér műszaki állapotának javítására, és a közművelődési feladatok
színvonalas ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.

5. §
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a helyi közművelődésről szóló 11/2002. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
6. §
Ez a rendelet 2021. október 29-én lép hatályba.

