Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.04.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Csolnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Csolnok polgárainak érdekeit szem előtt tartva, a helyi társadalom
művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben
határozza meg az Önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési
intézményre, közösségi színtérre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2.
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai és ellátásuk szervezeti keretei
3. §
(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának
tekinti:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük
segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítását;
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítását, a
helyi közművelődési tevékenység támogatását a következő formákban látja el:
a) közművelődési intézmény működtetése;
b) közösségi színtér biztosítása;
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése;
d) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
e) az egyetemes, a nemzeti és a német nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, az
ünnepek kultúrájának gondozása;
f) a bányász múlt emlékeinek, hagyományainak ápolása;
g) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése;

i) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
j) a települési könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása.
4. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott
Kossuth Lajos Művelődési Ház (2521 Csolnok, Hősök tere 13.) működtetésével, mint önálló
intézménnyel, valamint a Bányász Művelődési Ház – Közösségi Színtér (2521 Csolnok, Szent
Borbála utca 5.), mint közösségi színtérrel látja el.
(2) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményekkel
és szervezetekkel működik együtt:
a) Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, nem közművelődési alapfeladatú
intézményekkel;
b) a településen működő alapítványokkal, társadalmi és civil szervezetekkel;
c) a Csolnoki Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
5. §
(1) A közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a
Képviselő-testület gyakorolja, valamint ellátja a fenntartással és működtetéssel kapcsolatos
feladatokat.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak keretében:
a) meghatározza az intézmény és a közösségi színtér használatának szabályait;
b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színterek fenntartásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
(3) Az e rendeletben meghatározott feladatok finanszírozásának forrásai: saját bevételek, a
központi költségvetés támogatása, pályázati támogatások.
(4) A 4. § (2) bekezdésben felsorolt intézményeket, szervezeteket az általuk vállalt
közművelődési feladatokkal arányosan az Önkormányzat támogatásban részesíti.
3. Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 3/2014.(II.25.)
önkormányzati rendelet.
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