Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy Oroszlány város kulturális hagyományait és intézményi feltételeit
figyelembe véve meghatározza a közművelődés helyi feladatait és feltételeit, az ellátandó
közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
2. § E rendelet hatálya kiterjed:
a)
a helyi közművelődésben, illetve a közösségi célú tevékenységben részt vevő természetes
és jogi személyekre,
b)
az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,
c)
a közművelődési megállapodással vagy más úton támogatott egyéb intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira;
d)
a Képviselő-testületre és szerveire;
e)
a közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre.

2.
A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása
3. § (1) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása,
g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében
közművelődési intézményt működtet, támogatja a kiemelt városi nagyrendezvények megvalósítását, a
testvérvárosi kapcsolatok ápolását és fejlesztését, a kulturális tevékenységet végző helyi civil
szervezeteket és egyéb természetes és jogi személyeket.

3.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. § (1) Oroszlány Város Önkormányzata a közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az általa
alapított Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány elnevezésű, önkormányzati
költségvetési szervként működő intézmény fenntartásával biztosítja, amely integrált kulturális
intézményként a település könyvtári alapszolgáltatásait is ellátja. Az intézmény feladatainak
ellátásához az önkormányzat a 2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 1. szám alatti ingatlant biztosítja.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges személyi
és egyéb tárgyi feltételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(3) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és
szervezeteket vonhatja be:
a)
az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei;
b) helyi közművelődési célú társadalmi szervezetek;
c)
nemzetiségi önkormányzatok;
d)
egyházi szervezetek;
e)
országos és regionális szakmai szervezetek;
f)
vállalkozások, gazdasági társaságok.
(4) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatainak
megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
5. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások intézményi megvalósítását, a feladatellátás ellenőrzését a
Képviselő-testület éves szakmai beszámolók és munkatervek útján végzi. A szolgáltatási terv a
munkaterv részét képezi.
(2) Az éves szakmai beszámolót, tárgyévi munkatervet és szolgáltatási tervet az intézmény vezetője
minden évben legkésőbb március 1-ig benyújtja a Képviselő-testület részére.

4.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
6. § (1) Oroszlány Város Önkormányzata e rendeletben meghatározott feladatait a mindenkori éves
költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, amelyet egyedi döntések szerint és
pályázati úton nyújtott támogatásokkal egészíthet ki.
(2) Az önkormányzat központi és egyéb pályázati források kihasználásával törekszik a helyi
közművelődés fejlesztésére, a programkínálat bővítésére minden korosztály és társadalmi csoport
tekintetében, továbbá a tárgyi feltételek folyamatos javítására.
(3) Az önkormányzat a közművelődési területet érintő pályázatok esetén a szükséges önrészt az éves
költségvetési rendeletében biztosíthatja.

5.
Záró rendelkezések
7. § (1) Ez a rendelet 2020. február 15. napján lép hatályba.
(2) Ezzel egyidejűleg Oroszlány Város Önkormányzatának a helyi közművelődési tevékenység
működési feltételeiről, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 23/2015. (X. 24.)
önkormányzati rendelete hatályát veszti.
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