Biharkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében
meghatározott és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013. (III. 01.) sz. önkormányzati rendelet 40. §-ában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Biharkeresztes Város Önkormányzata Ügyrendi Bizottsága,
Köznevelési, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

I.
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Biharkeresztes város polgárainak érdekeit szem előtt tartva
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit,
finanszírozásának formáját és mértékét.
2. §
Az önkormányzat elismeri, hogy Biharkeresztes város minden polgárának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez.
Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.
3. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
4. §
(1) A rendelet hatálya a kulturális szolgáltatások, a közművelődési tevékenység körében
kiterjed:
a.) a művelődési (kulturális) területen
- a város lakossága számára színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti
kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek tartásának biztosítására;

- amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok, alkotó és előadóművészi
művelődő közösségek működésének segítésére;
- közművelődési tevékenységet is végző lakossági önszerveződő közösségek
támogatására;
- különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítésére, ezen belül a városban élő nemzetiségek kulturális tevékenységének
támogatására, más nemzetek kultúrájának - a testvérvárosi kapcsolatok
kiszélesítésével történő megismertetésére a város lakosságával, illetve saját
kultúránk más nemzetek számára történő bemutatására;
- a közművelődés eszközrendszerével a helyi társadalom kapcsolatrendszere és
közösségi élete érdekérvényesítésének segítésére;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez
szükséges feltételek biztosítására.
b.)

az ismeretterjesztés területén
- az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetésére,
megértetésére, befogadásának elősegítésére;
- az ismeretszerző és - terjesztő amatőr közösségek tevékenységének
támogatására;
- civil közösségek közismertségének elősegítésére;
- a helyi média működésének elősegítésére és támogatására;
- a város internetes honlapjának kialakítására és annak igény szerinti
fejlesztésére;
- az idegenforgalom (turizmus, szervezett külkapcsolatok) keretében a városba és
a bihari térségébe látogatók számára a kulturális hagyományok, értékek
bemutatására.

c.)

a hagyományőrzés területén
- a hely(hon)-ismereti, környezet- és természetvédő mozgalmak támogatására, a
lokálpatriotizmus erősítésére;
- a város helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a
helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezésére és
tartására;
- a nemzeti (nemzetiségi) világi és egyházi ünnepek, városi évfordulók, egyéb
rendezvények színvonalas megtartásának támogatására, élményszerűségének
növelésére a közművelődés eszközeivel.

d.)

a képességfejlesztés területén
- az iskolarendszeren kívüli ön- és szakképző tanfolyamok, mentális kultúrát,
önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő
felnőttoktatási lehetőségek támogatására, a humánerőforrás fejlesztésére.

(2) A rendelet hatálya a kulturális és közművelődési szolgáltatásokat végzők területén
kiterjed mindazokra a természetes és nem természetes személyekre (jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek), akik a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó
feladatok (tevékenységek) helyi végrehajtásában érintettek, illetve abban közvetlenül vagy
közvetve közreműködnek.
5. §

A rendelet alkalmazásában Önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény:
- Városi Művelődési Ház és Könyvtár

II.
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
6. §
(1)

A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátását
- Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
- Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Köznevelési, Művelődési,
Szociális és Egészségügyi Bizottsága,
- Biharkeresztes város polgármestere
Biztosítja az önkormányzat által fenntartott intézmény útján.
- A Városi Művelődési Ház és Könyvtár fenntartja a testvérvárosi kulturális
kapcsolatokat, továbbá előkészíti és lebonyolítja a következő nemzeti ünnepeket és
hagyományossá vált városi nagyrendezvényeket:
- A magyar kultúra ünnepe (január 22.),
- Március 15.,
- A költészet napja (április 11.),
- Város hete rendezvénysorozat (április )
- Május 1.,
- Szent István-napi rendezvények (augusztus 19–20.),
- Október 23.,
- Városi karácsony (december) .
- Ezeken a rendezvényeken a Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által pénzbeli és természetbeni támogatásban részesített csoportok ingyenesen lépnek
fel.
A feladatellátáshoz hozzájárulnak:
- a Biharkeresztes város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények
tevékenységi körükből adódó követelmények teljesítésével;
- a Közös Önkormányzati Hivatal az irányítási (felügyeleti), ellenőrzési tevékenység
gyakorlásán túl a közművelődési érdekek érvényesítésének segítésére a Közös
Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Hatósági Irodáján történő 1 fő
közművelődéssel is foglalkozó köztisztviselő alkalmazásával.

(2)
Az önkormányzat képviselő-testülete biztosítja a közművelődési feladatok ellátásában
résztvevő és az (1) bekezdésben megjelölt szervezet ez irányú tevékenysége ellátásához
szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő – szakemberek
foglalkoztatását, gondoskodva igény szerinti továbbképzésükről.

7. §

(1)
A közművelődési feladatok ellátásával jelentkező költségeket – az előző év ez irányú
költségeinek az inflációs rátával, illetve az esetleges új feladatok teljesítéséhez szükséges
külön költségekkel emelt összeggel – az éves költségvetésben kell meghatározni.
(2)
Az (1) bekezdésben foglalt költségigényeken túl az éves költségvetésekben – külön
önkormányzati rendeletben szabályozottan – külön keretösszeg különíthető el a kulturális és
közművelődési tevékenység támogatására.
(3)
Az önkormányzat képviselő-testülete a 4. § (1) bekezdésén részletezett közművelődési
feladatok eredményes ellátása érdekében nem önkormányzati szervekkel – intézményekkel,
egyesületekkel, közhasznú szervezetekkel – szükség szerint megállapodást köthet.
(4)
Mind az önkormányzat, mind pedig a Városi Művelődési Ház és Könyvtár
tevékenységében fontos szerepet kap a kapcsolattartás és együttműködés a Megyei
Népfőiskolai Egyesülettel és a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesülettel.
8. §
(1)
A közművelődési feladatok ellátásában résztvevő szervezetek (személyek)
alkalmanként – külön meghatározott feltételek alapján – a 7. § (2) bekezdésében jelölt
keretösszegből biztosítandó anyagi támogatásban részesülhetnek.
(2)
A pályázati feltételeket, valamint a támogatás mértékét a képviselő-testület állapítja
meg; gyakorolva a benyújtott pályázatok bírálati, döntést hozó és a nyújtott támogatás
felhasználásának ellenőrzési jogát.
9. §
A képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok
végrehajtása érdekében együttműködik
a közművelődési tevékenységben résztvevő intézményekkel, szervezetekkel,
öntevékeny csoportokkal, személyekkel, valamint a 6. § (1) bekezdés szerint érintett
intézménnyel;
a városban közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és egyházi
szervezetekkel;
a testvérvárosokkal;
a kulturális ágazat megyei (regionális, országos) irányítóival, szakmai tanácsadó és
érdekvédelmi szervezeteivel.
10. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk (3.)
bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.
III.
Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Biharkeresztes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város kötelező önkormányzati
közművelődési feladatainak formáiról, ellátásának módjáról és mértékéről szóló
29/2004. (XI.25.) BVKt rendelete.
Barabás Ferenc sk.
polgármester

Dr. Juhász Marica sk.
jegyző

Záradék:
E rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel kihirdetve: 2015. január 30.
Dr. Juhász Marica
jegyző

