ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
3./2017. (III.22.) számú rendelete
A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat)
„A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. Törvény” ( a továbbiakban : Törvény) 77, §.a felhatalmazása, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendelet szerint
szabályozza a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait.

Alapelvek
1.§.
(1) Az 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
résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Újhartyán város polgárainak jogát, hogy
a.) megismerhesse a közművelődés, az ismeretterjesztés útján,
b.) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátási közművelődési intézménye szolgáltatásait:
c.) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, a külön jogszabályban meghatározottak
szerint szervezetet alapítson, működtessen:
d.) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
(3) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
közösség joga, hogy:
a.) igénybe vegye az Önkormányzat és az Önkormányzat intézménye által nyújtott
közművelődési szolgáltatásokat,
b.) közösségi művelődési jogát érvényesítse, készségeit, műveltségét gyarapítsa, művelődési
céljainak megvalósításához az Önkormányzat közművelődési intézményétől színteret,
valamint szakmai segítséget kapjon.
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli a városban működő
civil szervezetek, egyéb szervezetek és a magánszemélyek előremutató és segítő
közreműködését.
2.§.

Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során
tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés: a Törvényben és e rendeletben rögzített jogok
megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és
születési
különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed
a.) az Önkormányzat fenntartásában, a kulturális feladatok ellátása érdekében működtetett
közművelődési intézményre és alkalmazottaira,
b.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Újhartyán városban lakó
állampolgárokra,
c.) a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre.
d.) Helyi civil közösségek, szervezetek, melyekkel a közművelődési tevékenység megvalósul:
- Lila Akác Nyugdíjas Klub ének- és tánccsoportja
- Városi fúvószenekar
- Sváb Parti zenekar
- Ifjúsági fúvószenekar
- HERCEL Sváb Hagyományőrző Egyesület
- Faluházi baglyok” nótakör
- Irodalmi és Helytörténeti Társas Kör
- Civilekért Egyesület
- Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola
- Gyermekvár Német Nemzetiségi Óvoda és egységes óvoda-bölcsőde Újhartyán
- Katolikus Ifjúsági Közösség

Az Önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során, hangsúlyos
feladatainak tekinti:
a.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési
kezdeményezéseinek segítését.
b.) a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését – különös tekintettel a
művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi művészeti
értékek feltárására és közismertté tételére:
c.) a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
érdekérvényesítésének segítését:
(2) További feladatának tekinti:
a.) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését,
hagyományőrző közösségek működtetését, település és környezetvédő, természetbarát
közösségek segítését, ezért kiemelt figyelmet fordít a helyi német nemzetiségi kisebbség
kultúrájának ápolására, támogatására, számukra Tájház működtetését biztosítja
b.) a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását,

c.) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
d.) az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását, - ennek
érdekében évente hagyományőrző batyus bált, svábbált, farsangi táncos mulatságokat rendez,
megünnepli a helyi egyházzal közösen a katolikus ünnepeket, így Feltámadási és Úrnapi
körmenetet, Advent és Karácsony idején zenei koncerteket szervez.
e.) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
így megrendezi évente Falunapját, gasztronómiai és kulturális rendezvényét: a Hartyánfesztet, őszi Szüreti felvonulást, mulatságot szervez, Sváb Napok címen nemzetiségi
hagyományőrző kulturális programokat ad.
f.) egyéb, művelődést segítő lehetőségeket biztosít: irodalmi, helytörténeti előadásokat,
képzőművészeti kiállításokat, zenei koncerteket szervez,
g.) biztosítja az „Együttműködési megállapodás”-ban megjelölt civil közösségek részére a
rendszeres találkozás, együttlétek, próba alkalmak lehetőségét
h.) további közösségek létrejöttét támogatja.
i.) Újjá szervezett könyvtári Információs és Közösségi hely fenntartása.
(3) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során alapfeladatának
tekinti:
1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése
2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítás,
3. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
4. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása
5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése
6. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása
7. Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása
8. Helytörténeti gyűjtemény kezelése
9. Műfüves pálya működtetése
10. Egyéb oktatási tevékenység
10.1. Szolgáltatásai:
a) kulturális szolgáltatás,
b) intézményi kiadványok terjesztése és értékesítése, esetenként hirdetés,
c) a lakosság részére fénymásolás, faxolás.
11. Helyiségek bérbe adása
12. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvények és egyéb programokat szervezése.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a
helyi közművelődési tevékenységet folytató, civil szervezetekkel és önszerveződő
közösségekkel.
(5) Az Önkormányzat az egyetemes kultúra részeként elismeri a sport kiemelkedő
jelentőségét.

Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és Intézménye
5. §
(1) Az Önkormányzat a 4. § (1) bekezdésben felsorolt feladatai ellátása érdekében
közművelődési intézményt tart fenn.
(2) Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmény:
Megnevezése: Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei (a továbbiakban: Intézmény)
Székhelye: 2367 Újhartyán, Újsor utca 3.
Telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Bagolyfészek Ifjúsági szálló és Kézműves
Műhely

2367 Újhartyán, Újsor u. 3.

2

Tájház

2367 Újhartyán, Újsor u. 3.

3

Faluközpont Pinceclub

2367 Újhartyán, Hősök tere 4.

4

Faluközpont Díszterem

2367 Újhartyán, Hősök tere 4.

5

Presszó foglalkoztató és klubhelyiség

2367 Újhartyán, Fő u. 31.

(3) Az Intézmény éves munkatervet készít és nyújt be a tárgyév januári, munkaterv szerinti
első képviselő-testületi ülésére.
(4) Az Intézmény a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a település
polgárait:
a) elektronikus úton, elsősorban a városi honlapon (www.ujhartyan.hu),
b) írott sajtó útján, elsősorban az ÚJHÍR című önkormányzati lapban,
c) műsorfüzetekben és szórólapokon.
6. §
Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet azon közművelődési feladatok
ellátására, melyet saját intézménye nem lát el.

A közművelődési tevékenység finanszírozása
7. §
(1) Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből
finanszírozza. A közművelődési feladatok ellátása érdekében intézményi szinten biztosítja a
működéshez szükséges forrásokat, a személyi és tárgyi feltételeket. Intézményi költségvetésen
belül a szervezeti struktúrának megfelelően, elkülönítetten.
(2) Az Önkormányzat Intézményén keresztül és saját jogán is lehetőség szerint részt vesz az
országosan meghirdetett közművelődési célú pályázatokon.

Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a
közművelődésről szóló többszörösen módosított 4/2011. (III.24.) számú rendelete, és az azt
módosító 15/2013 (VIII.01) önkormányzati rendelet.

Újhartyán, 2017. március 22.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet a helyben szokásos módok került kihirdetésre.
Újhartyán, 2017. március 22.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

