Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról
Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
I.

Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Kiskunlacháza nagyközség területén működő közművelődési
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, civil szerveződésekre, magánszemélyekre,
akik/amelyek ezen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják, a közművelődési tevékenység
résztvevőire, a közművelődési szervezetek fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira.
Az Önkormányzat közművelődési célkitűzései
2. §
(1) Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az általa fenntartott
közművelődési intézményekben biztosítja a település lakossága számára a közösségi színterek
tárgyi és szakmai feltételeit, annak érdekében, hogy közművelődési jogaiknak érvényesítése
céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék.
(2) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési céllal szerveződő magánszemélyek, közösségek,
szervezetek részére céljaik elérése érdekében a szükséges tárgyi és szakmai feltételeket.
(3) Az Önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek feltárása,
ápolása, a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása.
(4) Az Önkormányzat feladata, hogy szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését, rögzítse a
könyvtárhasználat jogának biztosítását.
(5) Az Önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében
az iskolai képzést segítő kiegészítő, fejlesztő programokról.
II.

Részletes rendelkezések

Az Önkormányzat közművelődési feladatai
3. §
Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt feladatainak tekinti:
a) az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket javító
lehetőségeinek megteremtését,
b) a fiatalok számára a szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítását,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megőrzését, megismerését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

d) az egyetemes, európai, nemzeti, helyi, nemzetiségi és más kisebbségi kultúra érdekeinek
megismerését, megértését, befogadásának elősegítését,
e) az ünnepek kultúrája kiépítésének és fenntartásának gondozását, a különböző kultúrák közötti
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését, különös figyelemmel a település
testvértelepülési és nemzetközi kapcsolatainak ápolására, fejlesztésére,
f) kölcsönös kapcsolatok és együttműködés kialakítását a közművelődési feladatokat ellátó
intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel,
g) a regionális, országos és nemzetközi közművelődési folyamatokban, hagyományok
ápolásában, az új típusú kezdeményezésekben, kísérletekben, szellemi műhelyekkel történő
együttműködésben való részvételt, konferenciák, tanácskozások, kiállítások, bemutatók
szervezését,
h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekképviseletének segítését,
és az e célra alakult szövetségek támogatását,
i) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő, a szabadidő eltöltésére alakult és civil
szervezetek, ifjúsági közösségek tevékenységének támogatását, különösen a kiemelkedő
értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, csoportok, magánszemélyek
tevékenységének elismerését,
j) a megyei, országos szakmai érdekképviseleti szervekkel történő együttműködést.
Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának intézményei
4. §
(1) Az Önkormányzat a Közművelődési törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az e
rendelet 4. §-ában foglalt feladatainak ellátása érdekében, a kötelezően ellátandó
közművelődési feladatokat a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár (a továbbiakban:
Művelődési Központ) fenntartásával biztosítja.
(2) A Művelődési Központ által ellátott feladatok:
a) nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, könyvtári állomány gyűjtése, gondozása,
fejlesztése,
b) a település kulturális folyamatainak szervezése, koordinálása,
c) a lakossági, egyesületi és egyéb kulturális kezdeményezések szakmai segítése,
d) kulturális rendezvények, nagyközségi ünnepségek szervezése, lebonyolításban és
népszerűsítésben való részvétel,
e) amatőr művészeti csoportok, klubok, közösségek szakkörök működtetése, szakmai
irányítása, menedzselése,
f) ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, képzések szervezése,
g) civil szervezetek programjainak, szakmai munkájának segítése,
h) művészeti kiállítások, bemutatók szervezése,
i) közreműködés a kulturális idegenforgalmi rendezvények lebonyolításában.
(3) A település közösségi színterei:
- Művelődési Központ (2340 Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1.)
- Angyalos ház (2340 Kiskunlacháza, Szent Imre u. 42.)
- Tájház (2340 Kiskunlacháza, Bercsényi u. 5.)
A közművelődési feladatellátás támogatása
5. §
(1) Az Önkormányzat a rendeletben me4ghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a
Közművelődési törvényben előírtaknak megfelelően jogi személlyel, magánszeméllyel, nem
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(2) A Művelődési Központ feladatai színvonalasabb ellátása érdekében pályázhat, közvetlen
pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhat el.
(3) A Művelődési Központ a feladatellátás átláthatósága érdekében a tárgyévre vonatkozó éves
munkatervét minden év január 31-ig, a megvalósult programokról, rendezvényekről szóló
beszámolót pedig a tárgyévet követő év február 28-ig nyújtja be az Önkormányzathoz.
(4) Az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi lehetőségei függvényében a Művelődési Központ
által szervezett, lebonyolított, a település kulturális életében kiemelkedő szerepet játszó
rendezvényeket külön támogatja.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §
(1) A Közművelődési törvényben és a jelen rendeletben meghatározott közművelődési
feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat és a Művelődési Központ közművelődési feladatai ellátásának ellenőrzését
és fellügyeletét a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015.
(I.22.) EMMI rendelet szerinti szakfelügyelet látja el.
III.

Záró rendelkezések
7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg az Önkormányzat közművelődési feladatairól és
annak ellátásáról szóló 4/2003.(V.01.) Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzati rendelet
hatályát veszti.
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