Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 77. §- ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
1. §

Biharnagybajom község művelődési érdekeinek, kulturális szükségleteinek,
helyi sajátosságoknak megfelelően a helyi közművelődési tevékenység feladatainak
meghatározása, a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ
(továbbiakban: ÁMK) alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása.

2. A rendelet hatálya
2. § (1) Ezen rendelet hatálya Biharnagybajom község Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat) által fenntartott intézményekre és a település közigazgatási
területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed mindazokra a nem önkormányzat által
fenntartott Biharnagybajom közigazgatási területén működő természetes
személyekre, jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, egyesületekre, Református Egyházra, társulásra, vállalkozásra és
magánszemélyekre is, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást
köt, vagy más módon támogat.
(3) A rendelet tárgyi hatálya a közművelődési feladatok ellátására terjed ki.

3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
3. § (1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre,
korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való
tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Biharnagybajom polgárainak és
közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású
közművelődési feladatellátó ÁMK szolgáltatásait, valamint a közművelődési
megállapodásokban szereplő ellátásokat.
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(2) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az
általa fenntartott közművelődési intézmény tevékenységével látja el, amely egyetlen
vallási, világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett.
(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a
rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyeket nem
önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezetek, illetve
magánszemélyek végeznek.
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális
tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
(5) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a község polgárai a
közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.
(6) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet nem választja el a kultúra más
területeitől, sőt ezekkel való egységét képviseli. Támogatja a tudományos és
művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket.
(7) A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része. Ezért az
önkormányzat a kisebbségek kultúrájának megismertetésére, gyarapítására külön
figyelmet fordít.

II. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
4. § (1) Az Önkormányzat feladata, hogy a művelődési hagyományok és a lakosság
szükségletei alapján az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok
tevékenységeire alapozva, a közművelődést sajátos eszközrendszerével segítse:
a) az iskolán kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás egyes
formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
b) az oktatási intézmény tanórán kívüli közművelődési munkáját, művészeti
csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló tevékenységét,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak
feltárását, megismertetését, közismertté tételét a helyi művelődési szokások
gondozását, gazdagítását,
d) az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetését, tárgyi és
szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának gondozását,
e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek, alkotó műhelyek
tevékenységét – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató
művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését,
az alábbi évenként megrendezésre kerülő rendezvényekkel is segítse:
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g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

majális
Lovas nap
„Szüreti Felvonulás és Bál”
Falunap (nyárbúcsúztató)
Várjátékok
a kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat.
Biharnagybajom környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását,
gazdagítását.
Biharnagybajom helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat
felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények
időnkénti megszervezését, (Szűcs Sándor hagyatékának méltó megőrzését, és
gondozását).
A biharnagybajomi helyismereti, környezet-, és természetvédő mozgalmak
támogatását, a lokálpatriotizmus erősítését,
helytörténeti gyűjtemény kialakítását, folyamatos fejlesztését. (Szűcs Sándor
Emlékház, Kovácsmúzeum)
a Biharnagybajomban élő etnikai kisebbség, a cigányság kulturális
tevékenységének támogatását,
a település lakossága számára színházi előadások, hangversenyek,
képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, könyv és folyóirat
olvasási lehetőségek folyamatos biztosítását.
Amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotótáborok működésének segítését.
Helyi vallási közösségek támogatása és az azokkal való kapcsolattartás.
A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítését.
Az idegenforgalom, turizmus keretében a településre látogatók számára
Biharnagybajom kulturális hagyományainak és értékeinek bemutatását.
A lakosság számára díjtalan Internet hozzáférési lehetőség biztosítását a
kijelölt közművelődési intézményben.
Testvértelepülési kapcsolatok kiépítése, ápolása.

III. FEJEZET
Helyi közművelődési színterek
5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott, önálló
működésű Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ (székhelye: 4172
Biharnagybajom, Bacsó Béla 2-4.) közművelődési intézménnyel látja el.
(2) Az ÁMK alapító okiratát a Képviselő-testület fogadja el; az intézmény működését
szabályozó szervezeti és működési szabályzatot a Képviselő- testület hagyja jóvá.

- 4 (3) Az ÁMK
a) alapfeladatai:
- A művelődés iránti igény felkeltése, fejlesztése és kielégítése
- A művelődés eszközeinek és lehetőségeinek biztosítása a község
lakóinak számára
- A kulturális élet szervezése, a település kulturális alapellátása
- Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
tájékoztatási pont működéséhez
- Ifjúsági közösségi programok szervezése, ifjúságfejlesztési
folyamatok generálása és folyamatkövetése, ifjúsági információs pont
működtetése
- A lakosság és a vállalkozások információhoz valóhozzájutásának
elősegítése
- Közösségi internet hozzáférés biztosítása, közművelődési programok
szervezése
- Könyvtári és információs szolgáltatások biztosítása
- Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése
- Helyszín biztosítása civil szervezetek számára
- Egészségfejlesztési programok szervezése
- Elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás biztosítása
- Állami Foglalkoztatási Szolgálat információs pont működtetése
b) egyéb közművelődési feladatok
- Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák szervezése.
- A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek,
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása, a Szűcs Sándor Emlékház,
Kovácsmúzeum működtetése, állományának gyarapítása.
- Az ismeretszerző, az amatőr alkotó műkedvelő közösségek,
művészeti csoportok tevékenységének szakmai segítése területi
versenyek rendezése, kiállítások szervezése.
- Művészeti és szórakoztató műsorok, programok szervezése,
rendezése, kulturális információs szolgálat szervezése, működtetése.
- Kulturális információs szolgálat szervezése, működtetése.
- Helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése.
- A település történeti és kulturális értékeinek, valamint az aktuális
kulturális, művelődési és társadalmi eseményekről is hírt adó
önkormányzati honlap (www.biharnagybajom.hu) üzemeltetése,
valamint negyedévente megjelenő Bajomi Hírlevél című ingyenes
önkormányzati lap kiadása és háztartásokba való eljuttatása.
- Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása, községi ünnepek szervezése.
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
érdekérvényesítésének segítése.
- Önkormányzati televízió működtetése Biharnagybajom községben
kábeltelevízión keresztül.
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(4) Az ÁMK minden év január 31-ig köteles benyújtani a Képviselő-testület részére a
Közművelődésről szóló éves munkatervét és a rendezvények költségvetésének
tervezetét. A Képviselő-testület ezt követően – a költségvetésért, valamint a
művelődésért felelős bizottságának javaslata alapján – 30 napon belül dönt a
munkaterv és a költségvetés elfogadásáról. Amennyiben a Képviselő-testület
30 napon belül nem dönt, a beadott munkaterv érvénybe lép.
(5) Az ÁMK tevékenységével kapcsolatos gazdasági-pénzügyi feladatokat – külön
megállapodás keretében – a Polgármesteri Hivatal végzi.
(6) Az ÁMK átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli
szüneteltetése esetén, a képviselő-testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a
szakminiszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a Képviselő-testülettel
ismertetni kell.

VI. FEJEZET
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI KERETEI
6. § (1) Az e rendeletben megfogalmazott feladatokat Biharnagybajom Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁMK működtetésével látja el,
a bizottságok, a polgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal segítségével és
felügyeletével.
(2) A teendőkből részt kell, hogy vállaljanak az önkormányzati fenntartású ÁMK
intézményegységei is, különös tekintettel az oktatási intézményegységekre (Iskola,
Óvoda).
(3) Az Önkormányzat számít az egyház és a civil szervezetek közművelődést segítő
együttműködésére.
7. §

Az Önkormányzat kész egyes közművelődési feladatai megvalósítására közhasznú
szervezetekkel is megállapodást kötni.

8. §

A helytörténeti kulturális javak gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, bemutatása
szükség esetén restaurálása, feldolgozása, publikálása érdekében az Önkormányzat
közérdekű gyűjteményt hoz létre.

9. §

A szabadtéri kulturális, szórakoztató rendezvények megtartására a szabadidős sport
és testkultúra ápolására az Önkormányzat létesítményeivel biztosít lehetőséget.

10. §

Az Önkormányzat a további közművelődési feladatok ellátására (külön határozattal)
Kulturális Közalapítványt alapít, melynek célja a művelődési intézmény
költségvetési lehetőségeit meghaladó feladatok, valamint az egyéb intézmények,
civil szervezetek és állampolgárok közművelődési tevékenységének támogatása.
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V. FEJEZET
A közművelődés finanszírozása
11. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek
forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív támogatás, a
központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami
pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg.
12. §

Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján
történő pályázathoz minden évben vállal saját erőként pályázati önrészt.

13. §

Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény támogatási összege a
következő tételekből áll:
a) bázisfinanszírozás:
aa) az épület (előző évi megemelt (energia, közüzemi, karbantartási és
fogyóeszköz költségei));
ab) a szervezetnek az 1997. évi CXL. törvény 93. §-a alapján a tárgyév
önkormányzati költségvetésében jóváhagyott létszámnak az
országos és helyi megállapodások alapján kialakított bérösszege;
b) feladatfinanszírozás:
ba) a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához
szükséges dologi és bérköltségek részösszegei.
bb) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és
bérköltsége;

VI. FEJEZET
AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
14. § Az Önkormányzat e rendelet 4-10. §-aiban meghatározott közművelődési feladatainak
elvégzése érdekében együttműködik a településen művészeti, közművelődési
tevékenységet is folytató közhasznú, nonprofit és profitorientált szervezetekkel,
a kulturális ágazat megyei és országos irányítóival, a kulturális élet szakmai
tanácsadói és érdekvédelmi szervezeteivel, a településen működő Református
Egyházzal, kisebbségi önkormányzattal, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattal, a
Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központtal és a Daru Média
Stúdióval.
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VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
15. § (1) Ez a rendelet 2011. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 13/2004. (IV. 30.) ÖR. számú rendelet.
Biharnagybajom, 2011. október 27.
.
Szító Sándor s.k.
polgármester

Pánti Zoltán s.k.
megbízott jegyző

Záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2011. október 28. napján Biharnagybajom Községi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
Pánti Zoltán s.k.
megbízott jegyző

