
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 2.) függeléke 

 
 
 
 
 

Közösségi színtér Szervezeti és 
Működési Szabályzata 



A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.) melléklete 2.) függeléke 
 

Közösségi színtér Szervezeti és Működési Szabályzata  
 
 

-  A Faluházban, amely (az önkormányzat tulajdonát képező, Csanytelek, Kossuth u. 15/g sz. alatti) több 
funkciós ingatlan) működik a település közösségi színtere, mint az önkormányzat kötelező 
közművelődési közfeladatát ellátó, a Polgármesteri Hivatal közművelődési szervezeti egysége, az 
önkormányzat képviselő-testülete hatályos helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelete, a 
vonatkozó szaktörvény alapján, és a polgármesteri hivatal alapító okiratában rögzített módon, 
alaptevékenységként napi 4 óra időkeretben nyitvatartási rend szerint. Az épület közös hasznosítású az 
önkormányzat tulajdonában lévő KÉBSZ Kft-vel, amelyet külön megállapodás szerint vesz igénybe, és 
viseli (annak időarányos használata alapján) költségeit és szedi annak hasznait.  

 
Csanytelek Község Önkormányzata kötelező közfeladataként közösségi színtér fenntartásával, 
szakfeladatként való működtetéssel, közalkalmazott részmunkaidőben való foglalkoztatásával biztosítja 
az alábbi közművelődési tevékenységek végzését: 

 
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt 

javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését, mely feladat ellátását a nevelési 
intézményekkel, az álláskeresők foglalkoztatására szakosodott szervekkel, a gyermekjóléti és a 
családsegítő szolgáltatókkal, helyi civil szervezetek vezetőivel való együttműködés kialakításával és 
folyamatos munkakapcsolat fenntartásával, 

b) a helyi társadalomban hátrányos helyzetűek (mozgáskorlátozottak, munkaképességüket elvesztők, 
egészségkárosodottak, szenvedélybetegek) elesettségükből eredő kulturális hátrányaik mérséklésének 
elősegítését, 

c) az óvodás és iskolás korú gyermekek, fiatal felnőttek (középiskolások) felsőfokú oktatásban résztvevő 
fiatalok helyi közművelődés keretein belüli művészeti (film, képzőművészeti, iparművészeti,) közösségi élet, amatőr 
alkotó, kiemelkedő értéket előállító műhelyek (ifjúsági klubok, ének- zene, rajz, festészet, szakkörök) kialakítása, 
működési feltétele megteremtését, 

d) a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását (hagyományőrző klubok létrejöttének 
támogatása) végzését,  

e) honismereti, helytörténeti ritkaságok, korhű-dokumentumok felkutatását, a faluházban e célból elkülönített 
sarok kialakításával, annak tárlat-szerű bemutatásával, ezzel felélesztve a lokálpatriotizmust,   

f) a település környezeti és esztétikai kultúrájának fejlesztése érdekében a civil szervezetek, oktatási- nevelési 
intézmények gyermekeinek és tanulóinak a település virágosításába a parlagfű- és gyom-mentesítési, 
hulladékgyűjtési akciók részvételébe való bevonásának szervezését, 

g) a nemzeti, a nemzetiségi, kisebbségi kultúrák megismertetését, az egyetemes kulturális értékek ápolását 
a helyi kisebbségi közösség hagyományainak gondozását, ebben való együttműködést az oktatási- nevelési 
intézményekkel, a helyi civil szervezetekkel, 

h) a helyi társadalmi kapcsolatrendszer, a közösségi érdekérvényesítés terén az országos, régiós, megyei, 
kistérségi járási kulturális intézményeivel, szerveivel való együttműködést, 

i) szabadidő hasznos eltöltése keretében a diák- és felnőtt sporttal összefüggő iskolai- és klub szintű összefogása 
erősítését, 

j) a helyi nyilvános könyvtárral közös kulturális rendezvények (versenyek, ötletbörzék, zenés, táncos műsorok, 
találkozók, fesztiválok, vetélkedők,) megrendezését,  

k) a település idegenforgalmi vonzerejének megteremtését (madárvilág, védett természeti értékek képi bemutatását), 
l) a település polgárai számára információk eljuttatását, helyi lap szerkesztéséhez adatok gyűjtését, 
m) népművészeti hagyományok tevékenységének gyakorlásához, az ének- zene, táncegyüttesek működéséhez helyiség 

biztosítását, 
n) nyári kulturális táborok szervezését, az ott készült alkotásokból bemutatók, kiállítások rendezését. 
 
A polgármesteri hivatal köteles kiemelten kezelni a közfeladata ellátásakor: 
 
a) a település nevelési intézménye, a nyilvános könyvtári és a helyi civil szervezetek, kistérségi 

szervezetek által kínált, a közművelődéshez kötődő információ gyűjtését és közismertté tételét, 



b) a településen működő, alakuló amatőr művészeti csoportok menedzseléséhez támogatók felkutatását, 
c) a helyi civil szervezetek közismertségéhez bemutatkozó fórumok, találkozók szervezését, pályázati 

lehetőségek bemutatásával, önigazgatásukat elősegítő képzések megszervezésével, 
d) országosan rangos, kiemelkedő eredményt elért amatőr művészeti csoport, ill. egyén fellépésének biztosítását. 

  
A helyi társadalom életében gazdasági tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozások anyagi támogatása 
jelenthet kiegészítő anyagi forrást az önkormányzat közművelődési tevékenysége megvalósításában. 
Az önkormányzat által alapított közalapítvány alapító okiratában rögzített tevékenységi körén belül, a 
kuratórium döntésének megfelelő mértékben jelent kiegészítő pénzügyi forrást az oda befolyt adományok 
összegéből az önkormányzat közművelődési rendeletében rögzített feladatai ellátásához. 
 
 
Záradék: 
Ez a szabályzat 2013. január 1-jén lép hatályba és az általam 2012. április 1. napján tárgyban kiadott 
szabályzat hatályát veszti. 
 
Csanytelek, 2012. november 
 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


