Legyesbénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.16.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Legyesbénye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében 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. Általános rendelkezések
1. § A rendelet célja, hogy Legyesbénye község polgárai és közösségei művelődési és kulturális
szükségleteinek figyelembe vételével meghatározza az Önkormányzat által ellátandó
közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az
önkormányzat által fenntartott közösségi színtérre, a közművelődési tevékenységet ellátó
természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire,
alkalmazottaikra és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre és az önkormányzat
szerveire.
2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása.
3. § (1) Az Önkormányzat a település minden lakosa számára biztosítja a kultúrához való
hozzáférés jogát és lehetőségét.
(2) Az Önkormányzat adottságainak figyelembevételével, kötelező közművelődési feladatként
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) - e) pontjaiban meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében feladatának
tekinti az alábbiakat:
a) a különböző közösségi művelődés, közművelődési lehetőségek magas színvonalon történő
biztosítása, hivatásos és amatőr művészek közreműködésével rendezett műsorok, felnőtt és
gyermekszínházi előadások, könnyű- és komolyzenei koncertek, egyéb szórakoztató
rendezvények, időszaki kiállítások szervezésének támogatása,
b) önkéntes tevékenység támogatása, az önkéntességgel kapcsolatos programok szervezésének
elősegítése,
c) a gyermek, az ifjúsági, az idősek művelődését segítő, családbarát, generációk közötti
kapcsolatokat elősegítő programok szervezésének támogatása,

d) a településen működő köznevelési intézmények, önkormányzati intézmények, gazdasági
társaságok, kulturális tevékenységet végző civil szervezetek, cégek, vállalatok közművelődési
tevékenységének partnerként történő segítése,
e) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok megalakulásának,
tevékenységének, valamint ismeretterjesztő alkalmak megvalósításának támogatása,
f) a helytörténettel, népművészettel és Legyesbénye szellemi kulturális örökségével kapcsolatos
szakkörök működésének, a művelődő közösségek munkájának támogatása,
g) a helyi értékeket bemutató és népszerűsítő programok szervezésének, megvalósításának
támogatása,
h) a nemzeti, az európai, az egyetemes, valamint a külhoni nemzetrészek, továbbá a nemzetiségi
kulturális értékek megismertetésének érdekében programok létrehozásának támogatása,
i) a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek bevonásával az állami, a
nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek megvalósítása,
j) a zeneművészet, a táncművészet és a színházművészet területén tevékenységet folytató
amatőr művészeti csoportok működtetésének támogatása.

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának keretében a helyi
közművelődés folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret tart fenn és
működtet.
(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységhez a közművelődési
alapszolgáltatások megszervezéséhez közösségi színtérként az alábbi önkormányzati tulajdonú
épületeket biztosítja:
a) Művelődési Ház 3904. Legyesbénye, Rákóczi u. 82.
b) Kastély 3904. Legyesbénye, Rákóczi u. 75.
c) Könyvtári szolgáltató hely 3904. Legyesbénye, Dózsa u. 10/a.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában
gondoskodik. A közművelődési feladatok személyi feltételeit az önkormányzat
foglalkoztatásában álló közművelődési szakember alkalmazásával biztosítja.
(4) Amennyiben az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok
ellátását – elvárható színvonalon – biztosítani nem tudja, úgy annak ellátására a Kultv.
követelményeinek megfelelő, jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást
köthet, amelynek tartalmát a Kultv. 79. § (2) bekezdése rögzíti.

4. A közművelődési feladatellátásban együttműködő partnerek
5. § (1) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a településen működő, közművelődési célú
tevékenységet is folytató civil szervezetek, közösségek munkáját az alábbi feladatok
megvalósítása során:
a) a település hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek,
speciális közösségeinek, új kezdeményezéseiknek bemutatása, értékelése, a lokálpatriotizmus
erősítése,
b) a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kezdeményezések területén, melyek a fizikai erőnlét
fejlesztésére, a mentális egészség kondicionálására, a sport és kultúra kapcsolatának
gondozására irányulnak,
c) az amatőr művészeti alkotókedvet, tehetséget gondozó tevékenységek területén.
(2) Az Önkormányzat a települési szintű közművelődési feladatellátása során együttműködik a
településen működő civil szervezetekkel, közösségekkel, egyházi szervezetekkel, köznevelési
intézményekkel, vállalkozókkal, gazdasági szervezetekkel.
(3) Az Önkormányzat, az e rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervek, a
közművelődési, közgyűjteményi munkájuk során kapcsolatot tartanak a kulturális területért
felelős minisztériummal, a megyei és országos közművelődési, közgyűjteményi szervek
fenntartóival, intézményeivel.

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása
6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait és a közösségi színteret biztosító
épületek működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrásait képezik a saját
bevételek, a központi költségvetésből származó támogatások és a pályázati forrásokból
származó pénzösszegek.
(2) Az Önkormányzat a kiemelt települési ünnepségeinek és közművelődési rendezvényeinek
támogatását éves rendezvénytervben hagyja jóvá, és a költségvetési lehetőségek függvényében
a rendezvényeket megvalósító intézmények, civil szervezetek számára támogatást biztosít.

6. Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
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