Ecsegfalva Község Polgármesterének
3/2020. (V.15.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Ecsegfalva Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdése alapján az Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő- testülete feladat és hatáskörében a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 83/A.~-ban kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában
meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdésének 7. pontj ában meghatározott feladatkörében elj árva az
alábbi rendeletet alkotja.

~íitaíános rendelkezések
1. ~ A rendelet célja, hogy Ecsegfalva község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza az
önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját
és mértékét.
2. ~ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységekben részvevőkre, a közművelődési
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.
Az önkormányzat köznzűvelődési alapszolgáltatásai és ellátásiformája
3. ~ (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az 5515 Ecsegfalva, Fő u. 75. és Fő u.
67. szám alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el.
(2) A közösségi színtér használata során biztosítani kell az esélyegyenlőséget, a széleskörű
tájékoztatást a programokról, és a zavartalan lebonyolítás feltételeit.
(3) A közösségi színtér nyitva tartási idejét e rendelet 1. melléklete tartalmazza. A rendezvény
szervezője felelős a program lebonyolításáért, és közösségi színtér rendeltetésszerű használatáért.
(4) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenyég támogatása során feladatának tekinti:
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,
e) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.
(2) Az önkormányzat által cl nem látott közösségi jellegű feladatok ellátására közművelődési
megállapodást köthet.
(3) Az önkormányzat a közösségi színteret kormányzati funkción működteti, az Önkormányzat
közművelődési feladatok szakszerű ellátása érdekében szakirányú végzettséggel rendelkező
közművelődési szakembert foglalkoztat.
A közinűvelődésfinanszírozása
6, ~ (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait és a Közösségi Színtér
működését költségvetéséből finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből
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származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, valamint
pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a mindenkori éves költségvetési
rendeletében határozza meg.
(3) A közösségi szmntér:
a) díjmentes tevékenységnek. szolgáltatásnak minősül:
aa) az önkormányzati szervezésű rendezvények,
ab) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
b) díj köteles szolgáltatások:
ba) minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység,
bb) minden olyan kulturális tevékenység, mely nem Ecsegfalva település illetékességű
szerv, szervezet rendez. illetve minden olyan kulturális tevékenység, mely az
önkormányzatnak a költségvetésében nem szerepel. és közvetlen kiadással jár.
—

—

Záró rendelkezések
7. ~ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ecsegfalva Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ell ‘tási feladatokról szóló
16/2006. (XII.12.) kt. számú rendelete.
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1. melléklet a 3/2020. (V 15.) önkormányzati rendelethez
A közösségi szílitér nyitvatartási ideje
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