Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Pusztavám Község Polgármesterének
5/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Pusztavámi Német Nemzetiségi
Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Pusztavám Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területén a közösségi színtérre, alkalmazottaira valamint a közművelődési
tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.
2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
2. §
(1)
Az Önkormányzat
alapszolgáltatásának tekinti:

a

helyi

közművelődés

támogatása

során

kötelező

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 a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük
támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:
a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének
helyszínét a 3. §-ban meghatározott közösségi színtérben,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi
rendezvényeken, valamint a partnertelepülés programjain,
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat.
(3) Az Önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése keretében:
a) gondoskodik az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az
ünnepek kultúrájának gondozásáról, a Nemzeti Ünnepek, települési megemlékezések
méltó megtartásáról,
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b) elősegíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását a határon
túli testvértelepülési művészeti csoportok meghívásával, fellépések biztosításával,
c) biztosítja a gyermekek, az ifjúság és az idősek számára a művelődésüket elősegítő
családi napokat az életkori sajátosságuknak megfelelő rendezvények megszervezését
(gyermeknap, idősek karácsonya, Mikulás, stb.),
d) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat.
(4) Az Önkormányzat a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása során a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve
a) támogatja a helytörténettel, a település kulturális örökségével foglalkozó egyének
munkáját, csoportok működését,
b) szervezi az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások
figyelembevétel, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó
közösségek bevonásával az állami, nemzeti, társadalmi és a településhez kötődő
ünnepek helyi alkalmait,
c) gondoskodik a település helytörténetét bemutató, hagyományait felelevenítő
rendezvények lebonyolításáról (szüreti felvonulás, komatál, nemzetiségi hét és
svábbál),
d) a német nemzetiségi nyelv és hagyományok ápolása érdekében programokat szervez,
támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
e) a helyi nemzetiségi művészeti csoportok bevonásával a nemzetiségi kultúra értékeinek
megismertetése érdekében programokat szervez, támogatja azok megvalósulását,
f) gondoskodik a helyi események megörökítéséről, archiválásáról, közreadásáról
(településsel kapcsolatos kiadványok gondozása, a helyi társadalom kiemelkedő
személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása).
(5) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített
szolgáltatási tervet és az előző évi közművelődési tevékenységről szóló beszámolót a tárgyév
március 31-jéig fogadja el.
3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja
3. §
(1)1 Az Önkormányzat kötelező közművelődési alapszolgáltatásait a Pusztavám, Nickelsdorf
tér 4. szám alatti Művelődési ház, valamint a Pusztavám, 791. hrsz alatti szabadtéri színpad és
kulturális tér, mint közösségi színtér működtetésével látja el.
(2) A Közösségi Színtér használati szabályzatát (házirend) a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. A közművelődési tevékenység finanszírozása
4. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a 3. §-ban meghatározott közösségi színtér
működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből
származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját
bevétel és pályázati forrás.
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Módosította a 6/2020. (V.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. május 19. napjától.
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(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeltében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok
ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.
5. Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 12/1998. (XII.9.) önkormányzati rendelet.

Csordás Mihály
polgármester

dr. Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2020. április 29. napján.
dr. Iván Szilvia
jegyző
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1. melléklet az 5/2020. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

A KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
A Közösségi Színtér a település kulturális, társadalmi és civil életének színtere, közösségi
célokat szolgál.
Jelen használati szabályzat (a továbbiakban: házirend) mindenkire kötelező, aki valamilyen
formában a Közösségi Színtér bármely termét, helyiségét igénybe veszi. Ennek betartásáért az
igénybe vevő, valamint a Közösségi Színtér valamennyi dolgozója felelős. Bérlés eseten a bérlő
az egyszemélyi felelős a házirend betartásáért.
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12. §. (2) bekezdése szerint
a közösségi színtér legalább a hét három napján legalább napi 4 órában tart nyitva, melyből
legalább egy napnak szabadnapra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell
foglalnia a 16.00 – 19.00 óra közötti időszakot.
Ennek megfelelően a Közösségi Színtér nyitva tartása az alábbi:
- hétfő:
- kedd:
- szerda:
- csütörtök:
- péntek:
- szombat:
- vasárnap:
A Közösségi Színtér nyitva tartástól eltérő használata is lehetséges, a nyitva tartás a
rendezvényekhez igazodik.
1. A Közösségi Színtérként működő helyiségek közösségi célokat szolgálnak, ezért védelmük,
berendezésük és felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend
megóvása minden látogató kötelessége.
2. A Közösségi Színtér helyiségeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet
szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani.
3. A Közösségi Színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő vagy nagykorú
személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.
4. A Közösségi Színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait,
berendezéseit és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű
felelősség vállalásával történhet.
5. A Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételi szándékát legalább 15 nappal a tervezett
igénybevétel előtt kell kezdeményezni a polgármesternél vagy a közösségi színtér
munkatársánál. Több kérelmező esetében a helyiség használatot a Közösségi Szintér
munkatársa koordinálja.
6. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő közösségek
részére ingyenes vagy jótékonysági célokat szolgáló, nyilvános rendezvényeikhez
díjmentesen biztosítja a Közösségi Színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek
vonatkozásában az Önkormányzat dönt a helyiségek díjmentes igénybevételének
lehetőségéről.
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7. A Közösségi Színtér teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden
személy köteles:
-

az önkormányzati tulajdont védeni,
a berendezést rendeltetésszerűen használni,
az önkormányzati tulajdon rendjét és tisztaságát megőrizni,
az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
a tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.

8. Járműveket és állatokat az intézménybe bevinni tilos, kivéve előzetes egyeztetés alapján az
olyan jellegű rendezvényeken, ahol a szabályszerű feltételeket a szervező ahhoz megteremti.
9. A Közösségi Színtérben tilos a dohányzás! Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
10. A nyilvános rendezvényeken a Közösségi Színtér saját használatára fotódokumentációt
készít. A programokon résztvevők jelenlétükkel hozzájárulnak a fotózáshoz.
11. Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaikban okozott kárt a
károkozónak meg kell téríteni.
12. Az Önkormányzat nem vállal felelősséget a Közösségi Színtér épületében és környékén,
udvarán elvesztett, ellopott tárgyakért, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező
károkért.
13. A Közösségi Színtér területén mindenki köteles saját és mások testi épségétére vigyázni.
14. Nyitva tartási idő alatt a nyilvánosság elől elzárt helyiségekben, zárást követően a Közösségi
Színtér teljes területén illetéktelen személy nem tartózkodhat.
15. A Közösségi Színtér dolgozóinak utasításait mindenkinek és mindenkor be kell tartani!
16. A működési rendet zavaró magatartást tanúsító személlyel szemben a Közösségi Színtér
munkatársai fellépnek. Súlyos esetben fenntartói jóváhagyással adott szervezetek, természetes
személyek, indokolt esetben egyedi döntés alapján kitilthatók.
17. A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket.
18. A Közösségi Színtér berendezési és felszerelési tárgyait csak rendeltetésüknek megfelelően
szabad használni. Az esetleges balesetekért felelősséget az Önkormányzat nem vállal.
19. Az épület állagának és értékeinek védelme mindenkinek az érdeke. Az okozott kárt minden
esetben meg kell téríteni.

