
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 5.) önkormányzati
rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységét a Bányász Közösségi Színtér
fenntartásával és működtetésével valósítja meg.

(2) A Bányász Közösségi Színtér a 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 14. szám alatt működik.

(3) Az Önkormányzat biztosítja a Bányász Közösségi Színtér fenntartását, ingyenes használatát a
községben működő intézmények, civil szervezetek összejövetelei, rendezvényei számára,
amennyiben a rendezvények nem haszonszerzési célból szerveződnek.

2. §

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások:
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) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

3. §

Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi szervezeteket vonhatja be:
a) a településen működő intézmények
b) a településen működő társadalmi- és civil szervezetek és
c) a településen működő nemzetiségi önkormányzatok.

4. §

(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 Képviselő-testület
a) meghatározza a Bányász Közösségi Színtér használatának szabályait,
b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér fenntartásához szükséges személyi és

tárgyi feltételeket.
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(3) Az e rendeletben meghatározott feladatok finanszírozásának forrásai a saját bevételek, a
központi költségvetésből származó állami támogatás és pályázati támogatások.

(4) A 3. §-ban felsorolt szervezeteket, az általuk vállalt közművelődési feladatokkal arányosan, az
Önkormányzat támogatásban részesítheti.

5. §

Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2018. (IV. 26.) önkormányzati
rendelet.

6. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

Petrik József
polgármester

Tóth Gábor
jegyző
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Általános indokolás

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladata a
közművelődési alapszolgáltatások megszervezése. Az önkormányzatok ezt a feladatot
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér (közösségi tér) fenntartásával láthatják el.
 
Tokodaltáró Község Önkormányzata ezen feladatát jelenleg a Bányász Művelődési Ház útján látja
el, de a tavalyi évben megfogalmazódott az intézményi struktúra átszervezésének gondolata, mert
a közművelődési területen jelentkező szakember hiány miatt nem találtunk végzettséggel
rendelkező intézményvezetőt a Művelődési Ház élére.
 
A Művelődési Ház közösségi színtérré történő átalakításából a használók, a lakosság szinte
semmit nem fog észrevenni. Az épület továbbra is nyitva tart mindenki számára, a könyvtár
fogadja a látogatókat, a közművelődési programok szervezése folyamatos lesz. Egyetlen változás,
hogy a Bányász Művelődési Ház, mint önálló költségvetési szerv megszűnik és a közösségi
színtér elnevezésként működik tovább.
 
Önkormányzatunk jogszabályi kötelezettsége, hogy közművelődési intézmény átszervezése esetén
az Emberi Erőforrások Minisztériumát értesítse és a véleményét az ügyben kikérje. 2020.
novemberében tájékoztattuk a Minisztériumot az intézmény várható megszüntetéséről és
közösségi színtér létrehozásáról. A vélemény 2021. január 13-án érkezett meg, melyben nem
emeletek kifogást a közművelődési feladatok szakfeladaton történő ellátása ellen. A Minisztérium
véleménye az előterjesztés 1. számú melléklete.
 
Intézmény megszüntetéséről kizárólag a Képviselő-testület dönthet, ezért – a koronavírus-járvány
miatt – most hozhatjuk meg a további döntéseket.
 
A Bányász Művelődési Ház megszüntetése és a Bányász Közösségi Színtér létrehozása
érdekében:
 

el kell fogadnunk az intézmény megszüntető okiratát (2. melléklet),

a Szervezeti és Működési Szabályzatunk 3. mellékletében szerepeltetni kell a   

közművelődési feladatokkal kapcsolatos kormányzati funkciókat (3. melléklet), illetve

meg kell alkotni a közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet (4.

       melléklet).
 
A Bányász Művelődési Ház megszüntetése, közösségi színtérré történő átalakítása nem jár
munkatársak elbocsátásával, illetve központi költségvetési támogatás csökkenésével.
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