40/2007. (VI.14.) Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzati rendelet•

Az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete
(továbbiakban önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §
(1) bekezdés, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Törvény) 77.§-ában foglalt felhatalmazás
alapján a kerület fejlesztési koncepciójával és a kerület közművelődési koncepciójával
összhangban az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja

1. §
1)

2)

Az önkormányzat célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatandó
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
További célja, hogy meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.
A rendelet hatálya

2. §
E rendelet hatálya kiterjed mindazon a kerületben működő közművelődési intézményekre,
társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyekkel,
illetve akikkel az önkormányzat a kerület közművelődését gazdagító tevékenységre,
szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására közművelődési megállapodást köt.
A közmûvelõdési feladatok ellátásának alapelvei

3. §
1)

A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy
a)
igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények
szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő
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2)
3)
4)

5)
6)

ellátásokat;
b)
műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak
érvényesítése, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az önkormányzat
közművelődési intézményeitől színteret, szakmai segítséget kapjon.
Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa
alapított közművelődési közhasznú társaság ( továbbiakban kht.) tevékenységével
látja el.
Az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve az általa alapított
közművelődési kht. egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem
lehet elkötelezett.
Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben
meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem önkormányzati
fenntartású intézménnyel vagy civil szervezettel, társulásokkal, illetve
magánszeméllyel végezne.
A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek, társulások, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális
tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
Az önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a kerület polgárai a közművelődési
lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.
Az önkormányzat által vállalt közmûvelõdési feladatok

4. §
1)

Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy - a kerületben kialakult művelődési
hagyományokra, a kerület fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, a
civil szervezetek és a polgárok tevékenységére alapozva - a közművelődés sajátos
eszközrendszerével segítse:
a)
a Józsefváros szellemi vonzerejének, lakosságmegtartó képességének
növelését, a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének
erősítését, a kerületi lakosok életesélyeinek, életminőségének javítását,
b)
a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő tevékenységét,
c)
a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,
d)
a gyermekek és a fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét,
e)
a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását,
gazdagítását,
f)
a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését,
g)
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák
megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok
kiépítését és fenntartását,
h)
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységének
támogatását - különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti
és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
i)
a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekei
érvényesítését,
j)
a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,

k)

a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi művelődési
szociológiai kutatásokat,
l)az egyéb művelődési lehetőségeket és működési formákat.
2)
Az önkormányzat közművelődési feladatait a közművelődési koncepció és éves
feladatterv alapján végzi.
3)
A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében gondoskodik arról, hogy
a)a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó és kábeltelevízió,
b)az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat által alapított
közművelődési kht programjait plakátokon, hirdetőtáblákon és szórólapokon tegyék közzé és
műsorfüzeteiket juttassák el a lakossághoz.
Az önkormányzat közmûvelõdési ellátásának szervezeti keretei

5. §
Az önkormányzat a Törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint ezen rendelet 4. §-ában
felsorolt feladatok ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet, illetőleg
közművelődési intézményt alapít közhasznú társasági formában.
6. §
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában elsősorban együttműködik:
a)
a kerület területén működő, nem önkormányzati fenntartású közművelődési
intézményekkel,
b)
a kerületben működő kulturális intézményekkel,
c)
a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is nyújtó gazdasági
társaságokkal,
d)
a közművelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel,
e)
az egyházakkal,
f)
a kisebbségi önkormányzatokkal,
g)
országos, fővárosi hasonló feladatokat ellátó szervezetekkel.
7. §
Az önkormányzat a 6. § pontjaiban szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást
köthet. A közművelődési megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal kell megkötni
és nyilvánosságra kell hozni.
8. §
Az önkormányzat a kerületi hagyományokat is figyelembe véve jelenleg az alábbi
közművelődési intézményeket működteti:
a) Józsefvárosi Kulturális és Sport Közhasznú Társaság
b) Józsefvárosi Roma Szolgálat
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9. §
1)
2)
3)

Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az
önkormányzati fenntartású és alapítású közművelődési intézmények az alapító
okiratban rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járulnak hozzá.
Az önkormányzati fenntartású intézmények éves munkatervükben rögzítik konkrét
feladataikat, amelyeket az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága hagyja
jóvá.
Az önkormányzati fenntartású és alapítású közművelődési intézmények munkájukról,
a közművelődési megállapodásban résztvevők pedig a megállapodásban rögzített
feladatok teljesítéséről évente beszámolnak az önkormányzat Oktatási és Kulturális
Bizottságának.
A közmûvelõdés finanszírozás alapelvei

10. §
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények, illetve az
önkormányzat által alapított közművelődési kht. költségeinek fedezetét az állami és
önkormányzati forrásokból az önkormányzat költségvetése biztosítja:
a)
az intézmények
üzemeltetésének, az épületek működőképessége
megőrzésének, műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit,
b)
az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények
fedezetét (alapilletmény és kötelező pótlékok),
c)
az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.
A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a minisztériumi
költségvetési támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati
pénzeszközök. További forrás az intézményi szolgáltatásokért fizetett díj, valamint
természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.
A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálják az önkormányzat Oktatási és
Kulturális Bizottság által odaítélhető közművelődési pályázatok pénzalapja.
A közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat szociális, egészségügyi és
ifjúsági feladatok ellátásával szolgáló pénzalapjaiból, valamint az önkormányzat
közalapítványainak alapjaiból is lehet pénzeszközöket biztosítani.
Az önkormányzat biztosítja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 13/2002. ( IV. 13.) NKÖM rendelet szerint
benyújtandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt.
Az önrész minimális mértékét a Képviselő-testület évente a tárgyévi költségvetés
elfogadásakor határozza meg.
A pályázati alapösszeg odaítéléséről az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport
Osztály előkészítése után az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.

Az önkormányzati intézményekben alkalmazottak foglalkoztatásának egyes kérdései

11. §
1)
2)

A közművelődési intézményben foglalkoztatottak létszámának meghatározásakor az
intézményi alap- és kiegészítő feladatok ellátásához szükséges mérték és a mindenkor
hatályos jogszabályok szerint kell eljárni.
Az e rendelet hatálya alá tartozó intézményekben az adott intézmény szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott szakképesítéssel rendelkező személyek
alkalmazhatók.

Zárórendelkezések

12. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével a 12/1999. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
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