Csömör Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testületének
10/2009. (IV. 27.) rendelete
a közm vel désr l
Csömör Nagyközség Önkormányzata Képvisel -testülete (továbbiakban: Képvisel -testület) a
kulturális javak védelmér l és a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: közm vel désr l szóló
törvény) 77.§-ban biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja és alapelvei
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a Képvisel -testület Csömör nagyközség közm vel dési érdekeinek
és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével – a helyi lehet ségek, sajátosságok és
hagyományok alapján – egységes alapelvek szerint, közm vel dési koncepciója alapján
határozza meg az általa támogatandó közm vel dési tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit.
(2) A Képvisel -testület a település kulturális igényeinek és lehet ségeinek figyelembe
vételével kiemelten támogatja az alábbi célkit zések megvalósítását:
a) A helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehet séget teremt a
közösségi m vel désre, különös tekintettel az együtt él különböz nemzetiségek,
társadalmi rétegek szokásaira. A település kulturális értékeinek, jellegzetességeinek
meg rzésére és a magyar kultúra értékeire figyelmet fordít.
b) A kistérségi stratégiák kialakításakor különös figyelmet fordít a nagyközség kulturális
érdekképviseletére.
c) Támogatja Csömör nagyközség kulturális arculatának kialakítását.
d) El segíti a hatékony, pontos, gyors információáramlást, rendezvényeken, fórumokon,
közös programok szervezésében ösztönzi a különböz csoportok információcseréjét, el segítve ezáltal az információs társadalom jótékony hatását.
e) Támogatja a lakosság közösségépít törekvéseit.
f) Elkötelezett híve a helyi m vészeti oktatás-nevelés el segítésének.
(3) Az önkormányzat feladatának tekinti a közm vel dési tevékenység ellátásához szükséges
feltételek biztosítását.
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(4) A település lakosainak, az itt él embereknek a közm vel dés ugyanolyan alapvet
érdeke és joga, mint bármely más, civilizáció adta infrastrukturális lehet ség igénybevétele, amihez társadalmi segítséget kell kapnia. A képvisel -testület a közm vel dési
intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a kulturális célú tevékenységet
végz szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és
feladatvállalásra, mely a település kulturális életét gazdagítja.
(5) Az önkormányzat közm vel dési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.
A rendelet hatálya
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közm vel dési célok megvalósulásában, a
közm vel désben részt vev természetes és jogi személyekre, a jogi személyiséggel nem
rendelkez társaságokra.
II. Fejezet
Az önkormányzat közm vel dési feladatai
3. §
(1) A Képvisel -testület ellátja a közm vel désr l szóló törvény 76. § (2) bekezdésében
felsorolt feladatait.
(2) Csömör nagyközség polgárai részére biztosítja - az önkormányzat közm vel dési
intézményrendszerén keresztül - kulturális, m vel dési és szórakozási igényeik
kielégítését, valamint a közhasznú információs szolgáltatást.
(3) A Képvisel -testület az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás el segítését, az ünnepek kultúrájának gondozását,
nemzeti ünnepeink méltó megemlékezését kiemelt feladataként kezeli.
(4) Kiemelt feladatának tekinti a település környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak
feltárását, ápolását, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének er sítését, a polgári
élet és életmód fejlesztését, melyek gazdagítják a kulturális közösségi élet eseményeit,
azok közismertté tételét.
(5) Közm vel dési intézményei és a civil szervezetek bevonásával a nagyközség
helytörténeti értékeit gy jti, feltárja, dokumentálja, bemutatja.
(6) A helyi lakosság élet- és munkalehet ségeinek, egészségmeg rzésének javítása érdekében
el adásokat, rendezvényeket szervez.
(7) Amat r m vészeti csoportok, alkotó m helyek, kiemelked helyi alkotók közismertté
tétele érdekében kiállításokat, bemutatókat, rendezvényeket, táborokat szervez.
(8) Kimagasló értékeket képvisel zenei, fotó-, tánc- és képz m vészeti együttesek és civil
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szervezetek bemutatóit, fesztiválokat, kiállításokat támogat.
(9) Ápolja és építi a kapcsolatot a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
(10) A könyvtár gy jteményét és szolgáltatásait a kor elvárásainak megfelel en b víti.
Gondoskodik a könyvtárközi kapcsolatok, irodalmi rendezvények, könyvünnepek
lebonyolításáról.
(11) A képvisel -testület támogatja a gyermekek és fiatalok, id skorúak, hátrányos helyzet
rétegek közm vel dési, m vészeti és közösségi tevékenységét.
(12) Támogatja a település szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszervez d
tevékenységének er sítését.
Az önkormányzat közm vel dési feladatellátásának szervezeti keretei
4. §
(1) Csömör Nagyközség Önkormányzata közm vel dési feladatainak ellátása érdekében
intézményeket tart fenn, közalapítványt hozott létre, támogatja a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzatot, civil szervezeteket, alapítványokat, és az egyházakat.
(2) A Képvisel -testület közm vel dési feladatait az általa fenntartott és m ködtetett
közm vel dési intézmények: Pet fi Sándor M vel dési Ház, valamint a Községi
Könyvtár útján látja el, melyek m ködtetésér l, és szakmai szolgáltatásai fejlesztésér l
folyamatosan gondoskodik.
(3) Az önkormányzati közm vel dési intézmények feladataikat szervezetileg és szakmailag
önállóan látják el.
Feladataikat éves munkatervben rögzítik, amelyet – az Oktatási és Kulturális Bizottság
(továbbiakban: bizottság) el terjesztésére –a Képvisel -testület jóváhagy. Az intézmények
éves tevékenységükr l beszámolnak a fenntartónak. A szakmai beszámoló elfogadásáról –
a bizottság javaslatára – a Képvisel -testület dönt. A közm vel dési intézmények éves
munkatervét e rendelet függeléke tartalmazza, s a bizottság januári ülésére kell beadni.
(4) Az önkormányzat egyes közm vel dési feladatai ellátása és segítése érdekében
közalapítványt hozott létre Csömöri Kulturális Közalapítvány elnevezéssel. A közalapítvány közm vel dési feladatait, az alapítóhoz való viszonyát alapító okirat tartalmazza.
(5) A Képvisel -testület e rendeletben meghatározott közm vel dési feladatok
megvalósítására közm vel dési megállapodást köthet a bizottság javaslatára.
A közm vel dési tevékenységek finanszírozása
5. §
(1) A Képvisel -testület a közm vel dési törvényben, valamint e rendeletben meghatározott
közm vel dési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a Pet fi Sándor M vel dési
Ház, valamint a Községi Könyvtár fenntartásához szükséges személyi, tárgyi és
szakképzettségi feltételeket.

3

(2) A közm vel dési feladatok ellátásának, a közm vel dést szolgáló feltételek
megteremtésének pénzügyi fedezetét a központi költségvetésb l származó normatív
állami hozzájárulás, az önkormányzat által biztosított támogatás, az intézmények
m ködési bevételei biztosítják.
(3) A képvisel -testület a közm vel dési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét az
intézmények éves munkaterve, valamint a pénzügyi lehet ségek figyelembe vételével az
éves költségvetési rendeletében határozza meg.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. §
(1) A rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti Csömör Nagyközség
Önkormányzata Képvisel -testületének a közm vel désr l szóló 15/2000. (V. 11.)
rendelete, valamint az ennek módosítására kiadott 28/2008. (XII. 19.) rendelet.
Csömör, 2009. április 23.

Bátovszki György
polgármester

Mladoniczki Mihály
jegyz

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésér l 2009. április

27-én gondoskodtam.

Mladoniczki Mihály
jegyz
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