Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2018. (XII.14.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban 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 hatálya]
A rendelet hatálya kiterjed:
a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató
intézményekre,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő
szervezetre,
c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők
körére.

2. § [A rendelet célja]
(1) Diósd Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a
közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását
közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a
lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok
megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek támogatását.
(2) Az Önkormányzat feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a szakmai
tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű működését.
Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
feltételeinek megteremtéséről, a már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről.
(3) A rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és
kulturális igényeinek figyelembe vételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok
alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott közművelődési
tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási
alapelveket, továbbá, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó,
esztétikus környezet és infrastruktúra biztosításához a város nemzeti és nemzetiségi
hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének
növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és
tájékoztatás fejlesztéséhez.
(4) Kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok:
a) a város gazdag múltjából adódó írott és íratlan kötelezettségek teljesítése;
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b) részben az információs társadalom felé haladás, részben a magyarországi és a magyar nemzetet
érintő globális folyamatok értelmezésének segítése;
c) a nemzeti, regionális és kistérségi stratégiák kialakításakor a város és környékének kulturális
érdekképviselete az esélyegyenlőség szolgálata;
d) a város sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és
közkinccsé tétele,
e) a város népességmegtartó kondícióinak megőrzése, illetve növelése;
f) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása;
g) a város kulturális arculatának kialakítása a lakosság polgárosodásának elősegítése folyamatos
cél.
3. § [Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai]
(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és
lehetőségét.
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési
alapszolgáltatásokat, melyek:
a) 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) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének
működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait
(5) Az Önkormányzat intézményei útján is tájékoztatja a város lakóit a közművelődési
lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy
a) a közművelődés i programokat ismertesse a helyi sajtó és az elektronikus média;
b) az önkormányzati fenntartású intézmények a programjaikat plakátokon, saját intézményi és
önkormányzati hirdetőtáblákon és szórólapokon is tegyék közzé, és műsorfüzeteiket juttassák el a
lakossághoz.
(6) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat
támogatja:
a) Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a
résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős
tevékenységek végzését.
b) A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése.
Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
c) A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe
foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
d) Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül
állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtárak állománygyarapítását segíti,
a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján biztosítja.
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e) A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános olvasóterem
működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása, ehhez szakember alkalmazása.
f) Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos állománygyarapítása.
Könyvbemutató foglalkozások író-olvasó találkozók szervezése.
g) A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek
tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és
gondozása, közösségi élet szervezése.
h) Színházi előadások, filmvetítések, irodalmi estek szervezése.
i) Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe,
kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom
egyéb rétegeivel.
j) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a
településen élő német és roma nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása.
k) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez szükséges feltételek
biztosítása.
l) A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti
értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása.
m) Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.
4. § [A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke]
(1) Az Önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása érdekében
közművelődési intézményt működtet.
(2) A közművelődési feladatokat elsősorban az Kék Géza Művelődési Ház és Könyvtár (székhely:
2049 Diósd, Szent István tér 5.) (a továbbiakban: Intézmény) útján látja el.
(3) Az Önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú
szakember foglalkoztatását.
(4) Az Intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkező önálló költségvetési szerv, gazdasági
feladatait a Diósdi Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján.
(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális,
közművelődési célkitűzések megvalósításához.
(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár éves szakmai
beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyásával válik érvényessé.
5. § [A közművelődésben együttműködő partnerek]
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) a városban működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző,
hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel,
b) Egyházakkal,
c) Oktatási, nevelési intézményekkel,
d) Diósdi Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
e) Civil szervezetekkel, alapítványokkal,
f) Diósdi Helyi Értéktár Bizottsággal.
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6. § [A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete]
(1) A Kultv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
hatásköröket Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Az Intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratában foglaltak szerint.
(3) Éves munkatervében rögzíti konkrét feladatait, annak költségtervezetét, amelyeket a megelőző
év november 15-ig elkészít, majd ezt követően jóváhagyás céljából benyújtja Diósd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete részére.
(4) Az Intézmény a munkájáról a Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint évente
beszámol.
(5) Az Önkormányzat az Intézmény szakmai ellenőrzését a szakmai beszámolók és szakértői
vélemények alapján látja el.
(6) Az Önkormányzat a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet.

7. § [A közművelődési feladatok finanszírozása]
(1) Az Intézmény a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza.
Ennek forrása a saját bevétel, az Önkormányzat által biztosított hozzájárulás, a központi
költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó
összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Intézmény a központi költségvetési forrásból – a közművelődési feladatok támogatására
biztosítandó pályázatokhoz – a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt az Önkormányzat
mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja. A keretösszeg megállapításánál törekedni
kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.
8. § [Hatálybalépés]
(1) A rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló
15/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelete.
Diósd, 2018. december 14.
Bogó László
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző
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A rendeletet 2018. december 14. napján kihirdettem.
Diósd, 2018. december 14.
dr. Balogh Pál
jegyző
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