Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
12/2021. (VIII. 01.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Hőgyész Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban
Kultv.) 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testülettel, a
Hőgyészi Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Hőgyészi Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal, valamint a Hőgyészi Székely körrel történt egyeztetést követően, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény 13. § (1 bekezdés
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, közművelődési rendeletben határozza meg
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját,
módját és mértékét.
1. §
A közművelődési rendelet célja
(1) A közművelődési rendelet megalkotásának célja, hogy a helyi társadalom művelődési és
kulturális igényeinek figyelembevételével – 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, 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.
(2) Kulturális élethez kötődő önkormányzati célok:
a) a település sajátos kulturális értékei jellegzetességeinek megőrzése, ezen értékek kutatása és
közkinccsé tétele, fontos szempontként figyelmet fordítva a még meglévő, vagy feleleveníthető
nemzetiségi hagyományokra,
b) a lakosság közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek szolgálata, támogatása.
2. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatály kiterjed Hőgyész Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi színtérre, működtetőjére és
alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

3. §
Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása:
a, A Kultv. 76. § (3) bekezdés a, pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást a feladatellátó
felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember
szakképzettséggel, képesítéssel, tanúsítvánnyal vagy szakmai tapasztalattal rendelkező
szakember bevonásával valósítja meg.
b, Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek a rendszeres és alkalomszerű művelődési,
közösségi tevékenység végzéséhez.
c, Bemutatkozási lehetőségek teremtése a művelődő közösség számára.
d, Adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információ szolgáltatás a művelődő közösség
számára.
e, Szolgáltatási terv: Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtérnek minden év március
01-ig be kell küldenie a polgármesteri hivatalnak a képviselő-testület kulturális feladatokat
ellátó bizottsága által elfogadott, előző évi tevékenységről szóló beszámolóját, és a tárgyévi –
költségszámítással alátámasztott –szolgáltatási tervét.
(2)A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:
a, a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő
közösségek ezirányú munkáját.
b, részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását.
c, az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját.
d, a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez,
támogatja azok megvalósítását.
e, a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és
más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

f, az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével
foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez
kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
4. §
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei és formái
Az Önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait közösségi színterében,
közművelődési megállapodásokon keresztül látja el.
A közösségi szintér helye: Művelődési Ház Közösségi színtér 7191 Hőgyész, Kossuth tér 13.
A közművelődési megállapodások megkötésére a képviselő-testület felhatalmazása alapján a
polgármester jogosult.
5. §
A közművelődési feladatok finanszírozása
(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami
pénzalapokból, valamint önkormányzati és különböző pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az Önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési feladatok
támogatására biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a
mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.
(3) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza a közösségi szintér üzemeltetésének
alapvető műszaki, technikai feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége
megőrzésének, korszerűsítésének költségeit.
6. §
Helyi önszerveződő közösségek támogatása
(1) Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a
tevékenységet, amelyet a településen élő, vagy dolgozó lakosok önszerveződő közösségei
végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a lakosok közéletbe való bevonása, a
település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra
és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása
érdekében.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület az éves
költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően megállapítja az
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának mértékét.

7. §
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi
Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (IV.19) számú
rendeletét.
Hőgyész, 2021. 08. 01.

Máté Szabolcs
polgármester

Kihirdetve: Hőgyész, 2021. 08. 01.

Tokainé dr. Mézes Mária
jegyző
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