Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2021. (XII.22.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, 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. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet célja, hogy Pilisszentkereszt község lakosainak közművelődési
érdekeinek, kulturális és művészeti igényeinek figyelembevételével, a hagyományok és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét, a
feladatellátás módját és formáit.
(2) Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) biztosítja
a település polgárainak és közösségeinek kultúrához való alapvető jog teljesülését, valamint,
hogy igénybe vehessék az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat.

2. §
A rendelet hatálya kiterjed
a)
az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatokat is ellátó gazdasági
társaságra, és intézményre,
b)
az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján
közművelődési szolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenntartású intézményekre, gazdasági
társaságokra, civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, egyéb szervekre, szervezetekre és
magánszemélyekre (továbbiakban együtt: közművelődési szolgáltatást nyújtó külső
szervezetek),
c)

a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, a feladatellátás formája és szervezeti
kerete
3. §
(1)
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az önkormányzat
által alapított költségvetési szerv, a Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár
gondoskodik, ellátja a közművelődési alapfeladatokat, a közösségi színtérrel kapcsolatos

teendőket, továbbá közreműködik a települési rendezvények, fesztiválok, nemzeti ünnepekhez
és a községi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

4. §
(1)
Az Önkormányzat közművelődési szolgáltatások keretében biztosítja a
művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését,
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását az
alábbiak szerint:
a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy
közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának érdekében:
a) a községi rendezvények, fesztiválok, nemzeti ünnepekhez és települési
hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények ütemezéséről éves programtervet készít a
Közösségi Ház és Könyvtár igazgatójának közreműködésével,
b) támogatja a település kulturális egyesületeit, alapítványait, civil szerveződéseit.

(3) Az Önkormányzat közművelődési tevékenységet végző személyt vagy szervezetet az
éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére támogathat. A támogatás
pályázat útján elnyerhető.

5. §
(1)
A lakosság tájékoztatása a közművelődési alapszolgáltatásokról plakátok,
szórólapok útján, valamint az Önkormányzat honlapján, illetve a közösségi média oldalán
valósul meg.
(2)
Az Önkormányzat a közművelődési tevékenysége keretében támogatja és segíti
a tudományos és művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkát, valamint a közgyűjteményi
és nemzetiségi kultúra megismertetését.

3. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. §

A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár irányítását vezetését az intézmény igazgatója
látja el.
Az intézmény ellenőrzése a Képviselő-testület hatásköre, melynek keretén belül a testület
elfogadja a az éves költségvetési előirányzatait, jóváhagyja az éves munkatervét, megtárgyalja
az intézmény előző évi közművelődési beszámolóját.

4. A közművelődés finanszírozása
7. §
Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatási feladatok ellátását saját költségvetésből
finanszírozza, amelynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami
hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető támogatások, és
egyéb pályázati források. A finanszírozás az éves költségvetésben intézményi finanszírozás
keretén belül történik.

5. Záró rendelkezések
8. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési
feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2001. (IX.13.)
önkormányzati rendelet.

Pilisszentkereszt, 2021. december 21.

Peller Márton
polgármester

Baranyák Szilvia
jegyző

Kihirdetve: 2021. december 22.

Baranyák Szilvia
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I.
Társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása van, meghatározza
a település közművelődését, annak hatályát, módját és finanszírozását.
II.
Gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági többlet hatása a jelenlegi
költségvetési kereten felül nincs.
III.
Költségvetési hatásai: a település közművelődési feladatainak
finanszírozása az Önkormányzat feladata, melyet az állami támogatáson felül saját
bevételei terhére finanszíroz.
IV.

Környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V.

Egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek a
jelenleginél magasabb adminisztratív hatása nincs.
VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: nem a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő rendelet megléte.
VIII. Alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a meglévő személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak a
hatályba lépő rendelkezés többlet terhet nem jelent.

