Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019. (VI.28.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Mezőhegyes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésében, a 76. § (1)- (2)
bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, valamint a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletben biztosított
véleményezési jogkörében eljárva, Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi
rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Mezőhegyes Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat)
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási
formáját, módját és mértékét.
A rendelet hatálya
2. §
(1) Jelen rendelet területi hatálya Mezőhegyes Város Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:
Mezőhegyes Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes
személyekre.
(3) Jelen rendelet szervezeti hatálya kiterjed:
az Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ
többfunkciós közművelődési intézményre.
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
3. §
(1) Az Mezőhegyes Város önkormányzata, adottságainak figyelembe vételével megszervezi
a közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása:
Mezőhegyes Város Fúvószenekara
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
Újévi koncert
Szent György nap

Gyermeknap
Városi nyugdíjasok köszöntése
Városi Karácsony
c) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység tehetséggondozás- és fejlesztés
feltételeinek
Mutasd Magad Dél-Békés
Kulturális Gála (Magyar Kultúra Napja)
d) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
Hagyományos és nemzeti ünnepek rendezése
e) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
Városi könyvtár, Olvasó-terasz, különféle képzések megszervezése pl.
informatikai képzés,
f) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(2) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja:
a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét,
b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
• Cselekvő közösségek hete
• Nő-klub
• Foltvarró szakkör
• Retro Mezőhegyes csoport
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76.§ (3)-(4) bekezdésében meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának
tekinti:
a) Mezőhegyes Város hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles
személyiségeinek,
speciális
és
kiemelkedő
közösségeinek,
új
kezdeményezéseinek bemutatása, értékelése, közbecsülésének növelése, a
lokálpatriotizmus erősítése.
b) A város kiemelkedő személyiségei emlékének ápolását, értékteremtő kulturális
tevékenységük széleskörű megismertetését.
c) Az egyetemes és a magyar, kultúra értékeinek közvetítése; a művészetek
befogadásának segítése;
szabadidős szokások formálása;
a kulturális hagyományok ápolása, újak teremtése;
a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztése;
a helyi és regionális kulturális-turizmus lehetőségeinek felkutatása,
ösztönzése.
d) Az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény felkeltése, fejlesztése;
műértő közönség kinevelése;
kiemelkedő tehetségek bemutatása;
alkotóközösségek közismertté tétele, helyi alkotók bemutatása, fejlődésük
szakmai támogatásának biztosítása.
e) A kooperációs, társulási szándékok ösztönzése;
a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása;

a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása; a civil
közösségek gondozása;
településvédő-, szépítő, természet-, értékvédő, közéleti egyesületek
összefogása;
helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és
infrastruktúra minél kedvezőbb feltételek melletti biztosítása.
f) A Város kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel;
kapcsolattartás a környező települések közművelődési intézményeivel, a
közművelődés megyei és országos szervezeteivel, intézményeivel és a
település testvérvárosaival.
A közművelődési feladatellátás támogatása
5. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai folyamatos ellátása érdekében többfunkciós
közművelődési intézményt, Általános Művelődési Központot működtet, amely nem mutat
elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.
(2) Az intézmény Mezőhegyes Város Önkormányzata fenntartásában működő, gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait a Mezőhegyesi
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi – gazdálkodási csoportja látja el.
(3) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális,
közművelődési célkitűzések megvalósításához.
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez
mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természete személyek, illetve más kulturális
tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.
(5) A település minden lakosa jogosult igénybe venni az Általános Művelődési Központ
szolgáltatásait.
(6) Az Önkormányzat és intézménye a közművelődési lehetőségekről,
a) a helyi sajtó,
b) plakátok, szórólapok, útján,
c) a települési és intézményi honlapon illetve Facebook oldalon
tájékoztatják a lakosságot.
(7) Az Általános Művelődési Központot az Önkormányzat működteti, a közművelődési
feladatok ellátáshoz biztosítja szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(8) Az Általános Művelődési Központ a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében pályázhat,
közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást, adományt fogadhat el.
(9) Az Általános Művelődési Központ a feladatellátás átláthatósága érdekében a tárgyévet
megelőző év decemberében tartandó testületi ülésre éves munkatervet, a tervezett
közművelődési programok, rendezvények megvalósulásáról szakmai beszámolót köteles
készíteni.
(10) Az önkormányzat a mindenkori költségvetési lehetőségei függvényében az Általános
Művelődési Központ által szervezett, lebonyolított a város kulturális életében kiemelkedő
szerepű rendezvényeket külön támogatja.
A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete
6. §
(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos hatásköröket Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és
annak Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézményének törvényességi ellenőrzését a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) Az Önkormányzat, a közművelődési intézményének szakmai ellenőrzését a Képviselőtestület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.
(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény alapján a helyi lakossági képviselete érdekében legfeljebb hároméves
időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal alakítható.
(5) A Közművelődési Kerekasztalt azok a közművelődési célú egyesületek hozhatják létre,
melyeknek bejegyzett székhelye Mezőhegyes Város, s amelyeknek legfelsőbb szerve
írásos határozatban jelzi ez irányú szándékát.
(6) A Közművelődési Kerekasztal megalakítását célzó határozatokat Mezőhegyes Város
jegyzőjéhez kell benyújtani, aki azokat a helyben szokásos módon teszi közzé.
a) A közzétételtől számított 30 napon belül további szervezetek nyújthatnak be a
jegyzőhöz csatlakozási szándékot tartalmazó határozatot. A 30 napos határidő
lejárta után a jegyző írásban szólítja fel a határozatot benyújtó szervezeteket a
Közművelődési Kerekasztal megalakítására.
b) A felszólítást követő 90 napon belül a határozatokat beküldő szervezetek, mint
alapító tagok kimondják a Közművelődési Kerekasztal megalakulását,
meghatározzák a Közművelődési Kerekasztal szervezeti és működési rendjét,
megválasztják képviselőiket. Az erre vonatkozó, az alapító tagok képviselőinek
eredeti aláírásával ellátott határozatot benyújtják a jegyzőnek.
c) A jegyző a Közművelődési Kerekasztal működési idejének lejártát 30 nappal
korábban, a helyben szokásos módon közzéteszi.
d) A Közművelődési Kerekasztal tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkező,
helyben működő közművelődési civil szervezet, valamint a helyi közművelődést
támogató gazdasági vállalkozás képviselője.
Záró rendelkezések
7. §
(1) Ezen rendeletet a Mezőhegyes Város Képviselő–testülete legalább ötévente felülvizsgálja
(2) Ez a rendelet 2019. július 1.-én lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 11/2001. (VI.20.) önkormányzati
rendelet.
Mezőhegyes, 2019. június hó
Mitykó Zsolt
polgármester

Kihirdetve: 2019. június 28.

Szentmihályi Ferenc
jegyző

Szentmihályi Ferenc
jegyző

1. sz. melléklet a 6/2019. (VI.28.) Ö. sz. rendelethez

A József Attila Általános Művelődési Központ
nyitva tartása és használati szabálya
Nyitva tartási rend

ÁMK – épület

hétfő - péntek

szombat - vasárnap

700 -2100

1600 - 2100

A nyitva tartás rendezvények alkalmával módosulhat
A meghatározott nyitva tartási rend rugalmasan, rendezvények időpontjaihoz igazodva
kezelendő, tehát eltérés lehetséges.
Az Általános Művelődési Központ épületének használati szabálya
A használati szabály kiterjed:
• az intézmény vezetőjére
• az intézmény dolgozóira,
• az intézményben működő egységekre, szervezetekre, közösségekre,
• az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre.
Az intézmény szolgáltatásait a nyitva tartási időben bárki igénybe veheti, aki az intézmény
használati szabályzatában foglaltakat betartja. A szolgáltatások különböző időpontokban és
helyiségekben vehetők igénybe a meghirdetett programnak, terembeosztásnak megfelelően.
Folyamatos használat esetén az igénybe vehető szolgáltatások körét az igénybevétel módját és
feltételeit folyamatos használat esetén bérleti szerződések tartalmazzák.
Eseti használat során, időpont- és helyiségegyeztetésre a közművelődési szakalkalmazottak
jogosultak.
Nem intézményi szervezésű (külső) igénybevétel esetén az igénylők részéről térítésmentesen
vehetők igénybe az intézmény helyiségei:
• a településen működő nevelési-oktatási intézmények közművelődési célú programjaira
• az önkormányzat közcélú programjai lebonyolításához,
• mezőhegyesi székhelyű civil szervezetek, közösségek taggyűlései, értekezletei,
kulturális-közművelődési rendezvényeire.
Térítési díj ellenében az intézmény illetve az annak helyt adó épület minden helyiségét a
Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola adja
bérbe. Az eseti bérbeadás feltételeit az iskolával szükséges egyeztetni!
Az intézmény felszerelési tárgyait, technikai eszközeit, berendezési tárgyait az
intézményvezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet elvinni az intézményből;

Külső szervek éjszakai rendezvényei esetében eseti szerződésben kerülnek rögzítésre az
intézmény, és a rendezvényszervező jogai, kötelességei, a szervező jogszabályi kötelezettségei.
Rendezvénytípustól függően, az intézmény a rend fenntartására ügyelő szakemberek
biztosítására kötelezi a külső szervezőt. Az adott rendezvény szervezője teljes körű felelősséget
vállal a használt létesítmény, helyiség, technikai- és tárgyi berendezés rendeltetésszerű
használatáért, a rendezvény résztvevőinek biztonságáért.
Használati feltételek
Viselkedés
• Az intézmény használóinak kötelessége a tűzvédelmi, balesetvédelmi és egyéb
biztonsági szabályok betartása.
•

A intézmény szolgáltatásainak igénybe vétele közben az intézmény dolgozói és
használói nem sérthetik egymás vallási, világnézeti, politikai, ízlésbeli beállítottságát,
személyiségéhez fűződő jogait.
Az épületben párhuzamosan zajló események résztvevői tiszteletben tartják egymás
programjait, zavartalan lebonyolítást viselkedésükkel nem akadályozzák.

•

•

Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása
minden látogatónak elemi érdeke, kötelessége.

•

Az intézményben az emberi viselkedés általános szabályai érvényesek.

Az intézmény dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó
személynek minősülnek.

•

Kártérítési kötelezettség
A intézmény látogatói kártérítési kötelezettséggel tartoznak a szándékos okozott károkért.
Az intézmény területére behozott magántulajdonban lévő tárgyakért, technikai
berendezésekért felelősséget nem vállalunk.
Az intézmény vezetője ideiglenesen megtagadhatja az intézmény igénybe vételét azoktól,
akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza.
Reklamációk
•

A látogatók, amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését
sérelmezik vagy javaslatuk van a működési renddel kapcsolatban, észrevételeikkel az
intézmény igazgatójához fordulhatnak.

