
Pomaz Onkormanyzatanak

4/2000.(04.25.) szamu rendelete
a kézmiivelodésr6l

Pomaz Onkorményzaténak Képviselé-testiilete ( tovabbiakban: Onkormanyzat) a kulturdlis
jJavak védelmérél és a muzedlis intézményekrél, a nyilvanos kényvtari elldtdsrél és
kézmiivelédésrél sz616 1997. évi CXL.térvény ( tovébbiakban térvény) 77.§-aban foglalt
felhatalmazds alapjan az alabbi rendelet szerint szabdlyozza a helyi kézmiivelédési
tevékenység tamogatasaval kapcsolatos feladatait.

A rendelet hatalya
1.§

A rendelet hatalya kiterjed:

(1) az Onkorméanyzat altal fenntartott kézmtivelédési intézményekre,
(2) ahelyi kézmiivelédési tevékenység megvaldsuldsdban résztvevé Allampolgarokra,
(3) mindazokra a telepiilés — nem 6nkorményzat Altal fenntartott — kézmtivelédési
intézményekre, tarsadalmi és civil szervezetekre, egyhdazakra, tdarsuldsokra_ és
maganszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Onkormdnyzat a telepiilést gazdagité
tevékenységeke, szolgaltatasok végzésére, feladatok ellatasdra kézmtivelédési megallapodast
két.

A rendeletcélja
2.§

(1) Pomaz Onkormanyzatanak a helyi tarsadalom miivelédési érdekeinek és kulturalis
sziikségleteinek figyelembevételével — a helyi lehetéségek és sajdtossdgok alapjan — a
teleptilés egységes alapelvként hatarozza meg az Altala taémogatandé kézmtiveldédési
tevékenységek kGrét, ellatasnak modjatés feltételeit.
(2)  Meghatdrozza a szakmai és finanszirozdsi alapelveket.

A kézmivelédési feladatok ellatasnak alapelvei

3.§

(1) Az Onkormanyzat a kézmiivelédési tevékenység szabalyozasa soran biztositja Pomaz
minden polgaranak és kézésségének jogat, hogy
(a) céljanak és rendeltetésének megfeleléen igénybe vegye az énkorményzati fenntartast
kézmiivelédési és kézgytijteményi intézmények szolgaltatasait,
(b) mtiveltségét és készségeit gyarapitsa kényvtaérhaszndlati jogaét gyakorolja, kézésségi
miivelédési jogait érvényesitse, mitivelédési céljainak megvaldsitasa érdekében az
Snkormanyzat kézmiivelédési intézményeitélszinteret, szakmai segitséget kapjon.
(2) Az Onkormanyzat a kézmiivelédési feladatok elldtasa soran kiemelten kezeli:  



(a) a teleptilés hagyomdnyainak dpolasat. A helytérténeti, honismereti mozgalom

fejlesztését, a helyi értékek védelmének erdsitéset,
(b) a kiilénb6z6 életkori csoportok, de kiiléndsen az iffusdg kulturdlis életének

fejlesztését, mtivelédési kezdeményezéseinek segitését, az idés kori népesség kézmiivelédési

lehetéségeinek, kézdsségi életének tamogatasat, kulturdlis kapcsolatainak gazdagitasat, a

telepiilési, nyilvanos kényvtar muikkédésének ésfejlesztésének biztositasat.
(c) az etnikai és nemzetiségi! kultura értékei megismerésének biztositasat, a kisebbség

hagyomanyainak gondozasat, fejlesztéset.
(3) Az Onkorményzat fenntartasdban mtikédé kézmtiveldédési intézmények nem lehetnek

elkdtelezettek egyetlen vallas, vilagnézet, vagy politikai iranyzat mellett sem.
(4) A helyi kézmtivelédési feladatok ellatasaban az Onkorményzat igényt tart a civil

szervezetek,  kulturalis  tevékenységet folytat6 kdézdsségek, maganszemélyek

kézremtikédésére.
(5) Az Onkormanyzat és intézményei biztositj4k a helyi kulturalis nyilvanossdgot, a

megfelelé a tajékoztatast a kézmtivelédési lehetéségekréla teleptilés polgarai szamara.

Az Onkormanyzatdltal vallalt kizmiivelédési feladatok
4.§

Az Onkormanyzat feladatanak tekinti, hogy a teleptilésen kialakult miivelédési
hagyomanyokra, a_ fejlesztését célzd koncepcidkra, valamint az intézmények és civil
szervezetek tevékenységére alapozva, a kézmtivelddés sajatos eszk6zrendszerével segitse.

(1)
a.) Pomaz szellemi vonzerejének, lakossdgmegtarté képességének ndvelését a civil

tarsadalom tevékenységének erdsitését,
b.) a telepiilés kérnyezeti, szellemi, mtivészeti értékeinek, hagyomanyainak feltarasat,
megismertetését, védelmének erdsitését, a helyi mitivelédési szokdésok gondozasat,

gazdagitasat, kiemelked6 személyiségeinek értékteremté tevékenységét, a lokalpatriotizmus

erdsddését,

c.) az iskolarendszeren kiviili képzések, munkaeré-piaci képzések, felndttoktatasi

lehetéségek egytittmukédését a kézmtivelddés feladatrendszerében,

d.) hatranyos helyzeti rétegek kulturdlis felzark6ztatasat,

e.) az ifjusdg kulturdlis életének fejlesztését, mtivelédési kezdeményezéséneksegitését, az

idés kort népesség kdzmtivelédési lehetéségeinek, kézdsségi életének tamogatasat,

f.) az épitett kérnyezet esztétikai szinvonalanak emelését,

g.) az egyetemes, a nemzeti, nemzetiségi és mas kisebbségi kulturaék megismertetés¢t,

gyarapitasat, a ktilénb6z6 kultirak k6zétti kapcsolatok kiépitését, fenntartasat,
h.) az ismeretszerzé, az amatdr alkotéd, miivelédé kdézésségek tevékenységének

tamogatasat,
i.) a helyi tarsadalom kapcsolatrendszerének, kézésségi életének, a civil szervezetek

muikédésének, egytittmikédésének dSszténzését,
jy) a szabadidé kulturdlis célu eltéltésének a kézdsségi mtivelédéshez méltd, esztétikus

kémyezet és infrastruktura biztositasat,
k.) fesztivalok,talalkoz6k szervezését, hagyomannyafejlesztéset,

1.) egyéb miivelédést segité lehetdségek biztositasat,
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(2)
A fentiekb6l Pomaz Onkormanyzata kiemelten tamogatja

a.) a mar hagyomanyokkal rendelkezd és hagyomanyt teremtd  egyiitteseket,
szervezeteket, rendezvényeket és az értéket teremté ty kezdeményezéseket,

b.) a teleptilési nyilvanos kényvtar alapfeladatainak megvaldsitasét, nevezetesen a
gyljtemény folyamatos fejlesztését, feltarasdt, megérzését, gondozadsat, és rendelkezésre

bocsatasat, az informaciék mindenki szamara hozzaférhetévé tételét, a nyilvanos kényvtari

ellatas rendszerének igénybevételét.

(3)
A megfelelé tajékoztatas érdekében intézményein, médidin kereszttil gondoskodik arrél, hogy
a kézmtivelédési programokrol a lakossdg értesiiljén.

Az Onkormdanyzat kézmivelédési feladatellatasanak formai”
4/A §

(1) Az 6nkormanyzat a kézmtivelédési intézménye keretén beliil biztositja a nyilvanos
kényvtari ellatast.

(2) A telepiilési kényvtar

a) kényvtari gytjteményeét és szolgaltatasait a helyi igények szerint alakitja
b) kézhasznu informacidsszolgaltatast nyujt

c) helyismereti informacidkat és dokumentumokat gyijt
d) kényvtartagok szamara szamitégép és internet hasznalatot biztosit

(3) Az énkormanyzat ké6zmtivelédési intézménye utjan ellatott tovabbi feladat ellatasi formak:

a) a varos kérnyezeti, miivészeti értékeinek, hagyomanyainak  feltdrdsa,
megismerése érdekében telepiilésismerteté kidllitasok, mitisorok, bemutaték,
versenyek szervezése, helyi értékek, a varos multjara utalé targyak dsszegyiljtése,
védelme, kézismertté tétele, e tevékenységek dszténzése és mindezek kézésségi
szintér biztositasa

b) a szabadidé kulturalis célu eltdltése és egyéb mitivelédési lehetéségek

kihasznél4sa soran a kényvtar igénybe vételének biztositasa, zenés-tancos
rendezvények szervezése, e célra kézésségi szintér biztositasa

c) a helyi civil szervezetek mikédésének elésegitése helyiség biztositasaval
dy helyi lap reklamfeltiletének értékesitése, k6zmtivelédési tevékenység
finanszirozasa érdekében.
e) allami és helyi tinnepek szervezése.

(4) A énkormanyzat Pomazi Polgarmesteri Hivatal (lapkiad6) utjan ellatott tovabbi
kézmtivelédési célu feladat-ellatas:

- a Pomazi Polgar helyi lap kiadasa az 1. mellékletben meghatdrozott keretek k6zott.

Az Onkormanyzat kézmiivelédési feladatellatasnak szervezeti keretei
5.§
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(1) Az Onkorméanyzat a térvény 78 § (2) bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4 §-

aban felsorolt feladatok ellatasa érdekében kézmtivelddési intézményeket mukédtet.

(2) Az Onkorméanyzat egyes kézmtivelédési feladatai ellatasban a fent megjelélteken kivtil
mas intézményeket, civil szervezeteket is bevonhat, amennyiben sajat k6zmtivelédési

intézményei e feladatokat ellatni nem tudjak, vagy a helyi hagyomanyokszerint e feladatokat

masszervezetek latjak el. .
(3)  E feladatok megvaldsitasara az Onkormanyzat kézmtvelédési megallapodast kéthet.

(4) Az Oktatdsi, Kulturdlis és Ifjisdgi Bizottsag az énkormanyzatszervezeti és mUikédési

szabalyzataban, szakmai feladatkérben meghatdrozott fenntartdi felelésségb6l adéddé
feladatkérében ellatja az 6nkormanyzat altal kiadott helyi lap és kiadvanyok kiadasanak

feltigyeletét.
Az Onkormanyzat kézmiivelédési intézményei

6.§

Az Onkormdanyzat az alabbi kézmiivelédési intézményeket miikédteti:

Pomazi Mivelédési Haz és Kényvtar
N. ticéai- Garis 6

M - Néeraizi Gi , 8

1§

(1) Az Onkorméanyzatés intézményei egyiittmiikédnek:
a.) a helyi székhelyti, helyben mtikéd6, kézmiiveldédési célu tarsadalmi szervezetekkel,

b.) kézmtivelédési feladatokat is ellaté civil szervezetekkel

c.) egyhazakkal
d.) nemzetiségi’ 6nkormanyzatokkal

e.) regionalis és orszagos kézmtivelédési szervezetekkel

8.§

(1) Az e rendeletben meghatdrozott kézmiivelédési feladatok megvalésitasdhoz az
énkormanyzati fenntartast ké6zmtivelédési intézmény elsésorban az alapit6 okiratban régzitett

kézmiivelédési feladatok teljesitésével jarul hozza.

(2) A Pomazi Miivelédési Haz és K6nyvtar éves munkatervében régziti konkrét feladatait,
munkajarél a Képviselé-testtiletnek évente beszamol.
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A kézmivelédési tevékenység finanszirozasanakalapelvei

9.§

(1) Pomaéz Onkorményzata az Allami kézmtivelédési normativ tamogatast kézmtivelédési

célokra forditja. Ezt az 6sszeget minden évben lehetéség szerint kiegésziti.

(2) Az Onkormanyzat a fenntartdsdban mikédé kézmtivelédési intézmény kéltségeinek

fedezetét az dllami és 6nkormanyzati forrasokbdl, az intézmény kéltségvetésében biztositja.

(3) A finanszirozas tovabbi forrasa a pdalyazatok Utja4n nyert pénzeszk6z6k, és az

intézmény sajat bevételei.

A helyi kézmiivelédés szakemberigénye, az alkalmazottak foglalkoztatasanak
egyes kérdései

10.§

Pomaz Onkormanyzaténak a kézmtivelédési intézményekben foglalkoztatottak Iétszdmaénak
meghatérozasakor a kulturdlis javak védelmérdél sz6l6 térvény 93-95.§-ig megfogalmazottak

az iranyadok.

Zaro rendelkezések

11.§

(1) A rendelet a kihirdetés napjan lép hatalyba. Kihirdetésérél a helyben szokasos mddon a

jegyz6 gondoskodik.
(2)'° E rendelet a belsé piaci szolgdltatasokrél szolo, az Eurdpai Parlament és a Tandcs
2006/123/EK iranyelvnek valé megfelelést szolgalja.

Eredeti rendelet: Pomaz,2000.aprilis 25.
Utolsé mdédositas: Pomaéz,2017. junius 21.

Kulin Imre s.k., Dr.Czink Jézsef s.k.,

polgarmester jegyz6

A rendelet kihirdetve: Eredeti rendelet: 2000.04.25.
Utolsé médositas: 2017. VI.22.

A kiadmany hitelétil: Pomaz, 2015. juinius 18.

Vicsi Laszlé6
polgarmester
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I. melléklet a 15 /2017.(V1.22.) énkormdnyzati rendelethez!'

6.1

1. melléklet a 4/2000. (IV.25.) 6nkormanyzati rendelethez

Pomazi Polgar kiaddsanak szabalyozasa

Pomaz Véros Onkormanyzat 4ltal alapitott Pomazi Polgér helyi lap célja, hogy a
lakossag széles kére részére nytyjtson hiteles, pontos és rendszeres tajékoztatast Pomaz
Varos Onkormanyzatanak és intézményeinek tevékenységérdl, a varos tarsadalmi,

gazdasagi, kulturdlis és sport életérél, valamint a telepiilést érinté mds teleptiléseken
térténd jelentés eseményekrdl.

A helyi lap ingyenesen keriil terjesztésre Pomaz varosbelteriileti haztartasaiba.
Poméaz Varos Onkorményzatanak Képviselé-testtilete gondoskodik a lap mikédéséhez
szlikséges anyagi, technikai, személyi feltételek biztositasardl, amelynek fedezetét az
éves kéltségvetési rendeletében hatarozza meg.

A Pomazi Polgar évente 12 alkalommal, 6000 példanyban, A/4 —es formatumbankeriil

kiaddsra. A lap terjedelme alkalmanként maximum 20 oldaltiizve, boritéja 4 oldal
szines muinyomé,a belsé ivek fehér ofszet papiron. Széveg- kép ardnya atlagosan 70-
30% megjelenésenként.

A helyi lapban az alabbiak jelentethet6k meg:

a) Onkormdanyzati tajékoztaté Gnkormdnyzati és nemzetiségi 6nkormdényzati
munkarél, 6nkormanyzati déntésekrdl, rendezvényekrél, felhivasok, hirdetmények;
b) helyi 6nkormanyzati intézmények, kéznevelési intézmények, kézszolgaltaték
hirei, k6zérdekti tajékoztatéi, k6zleményei, felhivasai, hirdetményei;

c) helyi kézérdeklédésre sz4mité informaciérél szl6 fras;

d) helyi sportéletrél, helyi hitéletrél, a civil szervezetek tevékenységéré] sz616
beszamol6, tajékoztatd;

e) hirdetések (készénetnyilvanitas fizetett hirdetésként) legfeljebb 8 oldal
terjedelemben

A helyi lap fészerkesztésével kapcsolatos feladatokat a lap kiadéjaként a Pomazi

Polgarmesteri Hivatal megbizdsi szerzédés Utjan is teljesitheti. A hely lap
szerkesztésért felelés fdszerkeszté feladata, hogy gondoskodjon a helyi lap

Ssszeallitasdrdl, a nyomda felé térténd tovabbitasardl, nyomtatds jovdhagydsarél, az
elkésziilt lap tovabbitasardl a terjeszté felé.

A fészerkeszté felel a helyi lap kulturdlt, tetszetés megjelentéséért, és jogosult
kéziratok megjelentetéséré1 valamint elutasitasardl dénteni. A fészerkeszté kédteles

gondoskodni a kiegyensulyozott tajékoztatasrdl, vita esetén biztositania kell az azonos
terjedelmti megszolalasi lehetéséget a felek sza4mar. Az alkalmakhoz, eseményekhez

kapcsolédéan a teleptilés véleményformald személyiségeit is kérje fel a lapban valé
megszolalasra.

A felelés szerkeszté a nyomdaileadas elétt 2 nappal az ujsag tervezetet kételes a lap

kiaddja, a Pomazi Polgaérmesteri Hivatal Jegyzdje felé elektronikus uton megkiildeni,

 

"' Médositotta. 15/2017.(VL.22.) rendelet Hatalyos: 2017. jtinius 22-t61  



aki k6teles 2 napon beliil elektronikus uton nyilatkozni a tartalmi-formai

megjelentethetéségrol.

 

 

 

 

 

 

  

6.2 Kézirat a fOszerkesztének a helyi lapban megjelentett mddon adhaté le, a kéziratban

valtoztatast csak a szerz6 kiilén kérésére lehet eszk6zélni, és ezt a tényt a lapban fel
kell tiintetni. Kézirat megjelentetésekora kézirat fréjanak nevétfel kell tiintetni.

Kézirat visszautasithat6 és helyi lapbban nem jelentetheté meg - fizetett hirdetésként

sem- olyan iras, amely kézérdeklédésre nem tarthat sza4mot, magancélu vagy sértd,

durva.
6.3 hirdetések megjelentetési mddjat, azok hirdetési tarifak szerinti pénztigyi feltételeit

hirdetési szerzédésbenkell régziteni.
A hirdetési szerzédés alapjan kiallitott szamla kiegyenlitését kéveté lapszamban
jelenitheték meg a lakossdgi hirdetések. 7

A helyi lapban téritésmentesen jelenitheték meg az 5.pont a)—d) pontban felsoroltak.
Legaldbb 3 havi folyamatos hirdetésre k6tétt szerzddés a hirdetés dijabél 10% -os

kedvezményre jogosit.

7. A hely lap hirdetési tarifai*

Meret Ar Szines felar

1/1 40,000.- +20%

1/2 20.000.- +20%

1/4 10.000.- +20%

1/8 5.250.- +20%

1/16 2.700.- +20%

1/32 1.350.- +20%    
 

* Az ar nem tartalmazza az AFA-t.

 




