Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (VII. 26.) önkormányzati rendelete1
a közművelődésről
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Ócsa Város Önkormányzata (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 résztvevő intézmények, színterek és szervezetek
támogatását.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Ócsa város minden polgára számára a jogot arra, hogy
a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában a
könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a
tömegtájékoztatás útján;
b) igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátást, valamint közművelődési intézményének
szolgáltatásait;
c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak
szerint szervezetet alapítson, működtessen;
d) e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.
2. §
(1) E rendelet hatálya kiterjed
a) a helyi közművelődési tevékenységgel érintett, Ócsán bejelentett lakcímmel rendelkező,
tanuló és dolgozó állampolgárokra;
b) az Önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok
alkalmazottaira, valamint működtetőire.
3. §
(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának 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;
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c)

a civil szervezetek közösségi életének, valamint a helyi társadalom kapcsolatrendszerének és
érdekérvényesítésének segítését.
(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során további feladatának
tekinti:
a) a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését,
hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát
közösségek segítését;
b) a szabadidő egészségmegőrző és szórakoztató 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;
e) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését;
f) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
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(3) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (6) bekezdése alapján az alábbi
közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
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 amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
4. §
(1) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatait
a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési besorolású
költségvetési szervek által,
b) 3közművelődési megállapodás vagy támogatási szerződés megkötésével civil szervezetek,
intézmények útján,
c) valamint az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladattal rendelkező intézményei
ésszerű mértékű bevonásával, az alapfeladat ellátásának akadályozása nélkül
látja el.
(2) Az Önkormányzat a törvényben kötelezően előírt közművelődési feladatainak ellátását az
Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és Szolgáltató
Nonprofit Kft.) (2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 46-48.) által biztosítja, valamint
közművelődési megállapodások megkötésével valósítja meg.
(3) Az Önkormányzat a nyilvános könyvtári ellátást, valamint a könyvtárhasználathoz való jog
érvényesülését a Falu Tamás Városi Könyvtár (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 44.) fenntartásán
keresztül biztosítja.
5. §
(1) Az önkormányzati közművelődési intézmények – elsősorban Ócsa városban bejelentett
lakcímmel rendelkezők részére megfogalmazott – éves keretprogramját minden tárgyévet
megelőző év december l. napjáig az intézmény vezető által elkészített és az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottság által jóváhagyott munkaterv tartalmazza.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt munkatervnek tartalmaznia kell a 3. §-ban meghatározott
önkormányzati feladatokat.
6. §
(1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület, átruházott hatáskörben a
polgármester, valamint az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság gyakorolja.
(2) A Bizottság a közművelődéssel kapcsolatos feladatkörében
a) előkészíti és véleményezi az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését, az utcanevek
megváltoztatását,
c) a Képviselő-testület határozata szerint pályázatokat ír ki,
d) elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos feltételek kialakítását,
működtetését.
7. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési
intézmények fenntartásához, valamint a 3. § szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételeket.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatok érdekében az Önkormányzat
a) köznevelési intézménnyel,
b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel,
alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,
d) egyházzal,
e) helyi nemzetiségi önkormányzattal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil
szervezettel, valamint
f) turizmus és idegenforgalomi feladatot ellátó szervezettel
együttműködésre törekszik.
8. §
(1) A 4. §-ban felsorolt intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az
Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti. A pénzügyi támogatás mértéke fedezi a
rendeletben és az intézmények alapító okiratában rögzített alapfeladatok megvalósítását.
(2) Az Egressy Gábor Szabadidőközpont (üzemeltetője az Egressy Gábor Kulturális és
Szolgáltató Nonprofit Kft.) és a Falu Tamás Városi Könyvtár bevételre kötelezett. A saját
bevétel és az intézményi finanszírozás aránya évenként a költségvetési rendelet és az 5. § (1)(2) bekezdés szerinti feladatellátás függvényében kerül meghatározásra.
9. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közművelődésről szóló 1/2002. (II.8.) számú önkormányzati rendelete.
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