Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II.06.) számú önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Vajta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed
a) a közművelődési tevékenységben résztvevőkre
b) a közművelődési szervezetekre, működtetőire és alkalmazottaira.
c) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetekre, természetes
személyekre,
d) az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet
folytatókra,
e) az (1)-(4) bekezdésben meghatározottak által nyújtott szolgáltatások igénybevevőire.
2. Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formája
2. § (1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése keretében
ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) közművelődési tevékenységet végző szervezetek által szervezett bemutatók,
ismeretterjesztő előadások tanfolyamok, fórumok támogatása,
b) helyiség és tárgyi feltételek biztosítása az előadásoknak, tanfolyamoknak, fórumoknak.
(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása keretében ellátandó
önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) a település hagyományainak ápolása, megőrzése rendezvények szervezésével, írott
formában való megörökítésével, hagyományőrző csoportok támogatásával,
b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,
c) a település történetével, hagyományaival foglalkozó dokumentumok gyűjtése, rendezése és
hozzáférhetővé tétele a Könyvtárban,
d) a sajtóban a településről megjelent híradások követése, összegyűjtése,
e) a helytörténeti kutatómunka, helytörténeti kiadványok megjelentetésének támogatása,
f) vetélkedők, író- olvasó találkozók, kulturális fesztiválok szervezése,
g) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése,
h) előadó estek, koncertek szervezése civil szervek bevonásával,
i) Falunap, emléknapok ünnepekhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása, műsorok
szervezése.
j) a település idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és azok
támogatása
k) művészeti, baráti körök számára helyszín biztosítása,
l) népdal, néptánc, hagyományőrző közösségek segítése, találkozók szervezése.

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása
keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) együttműködés a helyi roma nemzetiségi kultúra értékeinek, hagyományainak széleskörű
megismertetése érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, közművelődési
tevékenységük támogatása,
b) közreműködés nemzetiségi kulturális rendezvények szervezésében
(4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése keretében ellátandó az önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) a település civil szervezeteinek segítése, együttműködés kezdeményezése, a különböző
tevékenységek és korosztályok kapcsolatának erősítése,
b) a civil szervezetek rendezvényeihez tárgyi és egyéb feltételek biztosítása,
c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseik segítése,
d) civil szervezetek, közösségek közművelődési célú együttműködésének támogatása,
segítése, találkozók, fórumok szervezése,
e) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése a lakossággal
tájékoztatók, kiadványok, honlap, helyi újság, prospektusok formájában.
(5) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása keretében ellátandó
önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) az önkormányzat közművelődési, és egyéb intézményei, sportlétesítmények biztosítása,
b) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
(6) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása keretében ellátandó önkormányzati
feladatnak minősül:
a) számítógép, internet használati lehetőségek biztosítása a Faluházban,
b) település civil szervezeteinek támogatása,
c) az időskorú lakosság közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
d) a helyi alkotók műveinek megismertetése, kiállítások szervezése.
(7) A települési könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása keretében ellátandó
önkormányzati feladatnak minősül különösen:
a) a települési nyilvános könyvtári szolgáltató hely működtetése,
b) a könyvtár gyűjteményének és szolgáltatásainak a helyi igényekhez való alakítása,
c) helyi információk és dokumentumok gyűjtése, a lakosság hozzáférésének biztosítása.
3.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében közösségi színteret,
könyvtári szolgáltató helyet hozhat létre és közművelődési megállapodásokat köthet, továbbá
a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzbeli és nem pénzbeli támogatásokkal,
valamint ingatlanok ingyenes vagy kedvezményes használatba adás révén segítheti.
(2) Az önkormányzat közösségi színtérként a 7041 Vajta, Szabadság tér 2. szám alatt található
Faluházat, valamint a 7041 Vajta, Szabadság tér 3. szám alatt tálalható Kultúrház, könyvtári
szolgáltató helyként pedig a 7041 Vajta, Szabadság tér 2. szám alatti Faluház földszinti
helyiségét biztosítja.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában
gondoskodik.
(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott közösségi színterek fenntartásával
biztosítja a lakosság társas kapcsolataihoz, művelődéséhez, szórakozásához szükséges
színteret valamint közvetíti a kulturális értékeket.

(5) A település nyilvános könyvtári ellátás biztosítását az önkormányzat a Vörösmarty Mihály
Megyei Könyvtárral (8000 Székesfehérvár, Bartók B. tér 1.) kötött megállapodásban
meghatározottak szerint teljesíti.
(6) A közművelődési megállapodások megkötéséről a polgármester dönt, melyről a
Képviselő-testületet soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
(7) a) Az önkormányzat egyedi támogatást nyújthat a kiemelt kulturális programok
megvalósításához.
b) Kiemelt kulturális programok: Falunap.
(8) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok
önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek
ellátását, valamint törekszik az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségek maximális
kihasználására.
(9) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:
a) közművelődési feladatokat is ellátó helyi civil szervezetekkel,
b) az egyházakkal,
c) a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal,
d) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
e) közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei, járási intézményekkel és civil
szervezetekkel.
(10) Az önkormányzat segíti, támogatja:
a) a civil szervezetek kulturális önszerveződő tevékenységét,
b) a község tehetséges személyeinek értékteremtő tevékenységét,
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét,
d) a hátrányos helyzetűek kulturális hátrányainak mérséklését,
e) a gyermekek és fiatalok művelődését és közösségi életét.
3. A közművelődési feladatok finanszírozása
4.§ (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
a) központi költségvetési támogatás,
b) pályázati úton elnyerhető támogatás,
c) saját bevétel
d) a költségvetésen kívüli egyéb forrás.
(2) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatként meg nem határozott feladatra
egyedi támogatást biztosíthat, amely nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok
megvalósítását.
(3) Az Önkormányzat az éves önkormányzati támogatás mértékét a mindenkori költségvetési
rendeletben határozza meg.
(4) A közösségi színtér üzemeltetésének alapvető műszaki-, technikai feltételei
megteremtéséhez, az épületek működőképessége megőrzésének, korszerűsítésének költségeit,
a költségvetéséből finanszírozza.
4. Záró rendelkezések
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Záradék:
A rendelet 2017. február 6-án kihirdetésre került.
Dr. Marinka Nikolett
Aljegyző

