Vilyvitány Község Önkormányzata Polgármesterének
10/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Vilyvitány Község Önkormányzata Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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. §
E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével –a helyi lehetőségek, igények és sajátosságok alapján határozza meg a
helyi
közművelődési
tevékenységek
formáit,
módját
és
mértékét.
A helyi társadalom érdekeit szem előtt tartva meghatározza Vilyvitány Község
Önkormányzata (a továbbiakban önkormányzat) közművelődési feladatait, azok ellátási
formáit, finanszírozásának formáját és mértékét.
2. A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Vilyvitány településen közművelődési szervezetekre, azok
fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és valamennyi a közművelődési tevékenységben
résztvevőkre.
3. A közművelődési alapszolgáltatások köre, a feladatellátás formája és módja
3. §
(1) Az önkormányzat a település minden lakosa számára biztosítja a kultúrához való
hozzáférés jogát és lehetőségét.
(2) Az önkormányzat a helyi hagyományok, értékek, adatottságok és sajátosságok
figyelembevételével a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő
közművelődési alapszolgáltatást biztosítja az alábbiak szerint:
a) helyszínt biztosít a művelődési vagy közösségi tevékenység végzéséhez
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a közösségi
rendezvényeken, támogatja más településen illetve külföldön történő
fellépésüket
c) a polgármester útján a művelődő közösségek vezetőivel rendszeresen egyeztet,
fórumot szervez, ahol megfogalmazhatják az önkormányzati feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatait a közművelődési közösségi színteret is nyújtó
Művelődési Ház és Könyvtár valamint a Kálvária- domb és Szabadtéri Színpad
fenntartásával és működtetésével látja el.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi közművelődési
tevékenységeket támogatja:
a) a község környezeti, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, településismertető
kiállítások szervezése, műsorok, bemutatók, versenyek szervezése,
b) helyi értékek, a község múltjára utaló tárgyak összegyűjtése, védelme, közismertté
tétele
c) a helyi művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi
színtér biztosítása, programok szervezése
d) turizmus lehetőségeinek felkutatása és ápolása
e) a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek kapcsolatrendszerének,
közösségi életének érvényesítésének segítése, működésükhöz helyiségek és
színtér biztosítása
(5) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti a civil
szervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet is
végző gazdasági társaságok közreműködését.
(6) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megvalósításában együttműködik
az alábbi szervezetekkel, személyekkel:
a) a településen működő civil szervezetek
b) Vilyvitányi Idősek Klubja
c) a településen működő egyházak képviselői
d) magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek
e) egyéb közművelődési feladatokat ellátó országos, regionális, térségi,
intézmények, civil szervezetek
(7) Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről plakátok szórólapok útján, a település
honlapján, a hirdetőtáblán nyújt tájékoztatást a lakosság részére.
4. Közművelődési közösségi színtér
4.§
(1) Az önkormányzat közművelődési közösségi színtérként az alábbi épületeket,
helyszíneket biztosítja:
a) a 20/2011. (III. 29.) Képviselő- testületi határozatával kijelölt, a tulajdonában lévő
Művelődési Ház és Könyvtár (Vilyvitány, Petőfi u. 12.) épületét,
b) a 36/2015. (VI.25) képviselő- testületi határozatával kijelölt Kálvári-domb és
Szabadtéri Színpad (Vilyvitány, Ady E. u. 070/1; 070/4 hrsz.) helyszínét.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához, a közösségi színtér
működéséhez szükséges feltételekről gondoskodik.

(3) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok
ellátására, melyet nem vagy csak részben tudna ellátni, közművelődési
megállapodást köthet a helyben működő szervezetekkel, egyéb intézményekkel,
magánszemélyekkel.
5. Közművelődés finanszírozása
5.§
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek
forrása:
a) a központi költségvetésből származó támogatás
b) az önkormányzat saját költségvetési bevétele
c) pályázati úton elnyert támogatás
d) egyéb támogatások
(2) A közművelődési programok, rendezvények, előadások lebonyolításához az
önkormányzat a közösségi színterek igénybevételét munkaidőben és munkanapokon
ingyenesen biztosítja a településen működő intézmények, civil szervezetek,
gazdálkodó szervezetek és a településen életvitelszerűen élő magánszemélyek
részére.
(3) Amennyiben a közművelődési rendezvény munkaidőn túl, szabadnapon vagy
munkaszüneti napon kerül megrendezésre, úgy az előzetes bejelentés és igénybevételi
kérelem alapján a bérleti díj összegéről a képviselő- testület külön határozattal dönt.
6. Záró rendelkezések
6.§
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vilyvitány Község Önkormányzata képviselő- testületének a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2019. (III.29.) önkormányzati rendelete.
Vilyvitány, 2020. június 16.
Hörcsik József
polgármester

dr. Bényei Norbert
jegyző

Záradék:
A rendelet 2020. június 17 napján kihirdetve.
dr. Bényei Norbert
jegyző

