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Előterjesztés

Gáborján község

közművelődési

közművelődési

Tisztelt

feladatainak ellátásáról szóló rendelet és a
szolgáltatási terv elfogadására

Képviselő-testület!

A kulturális alapellátást szabályozó a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2018 . év során átfogó
módosításon ment keresztül , ennek következményeként rögzítésre kerültek új alapfogalmak,
korábbi fogalmi meghatározások konkrétabb megfogalmazást nyertek, összességében a
közművelődési intézményrendszer jogszabályi keretei átláthatóbbá, alkalmazhatóbbá váltak.
Az átfogó jogszabályi módosítás célja a közművelődési feladatellátás, az intézmények
működési hatékonyságának javítása. a jogszabály alkalmazás megkönnyítése és ezen
keresztül végső soron a közösségi művelődés ügyének segítése.
Gáborján Községi Önkormányzat 2002 . évben alkotta meg a közművelődési feladat ellátásról
szóló helyi rendeletet, az azóta eltelt több, mint másfél évtized alatt nemcsak a jogszabályi
környezet, de közművelődés feladatrendszere, a kielégítésére rendelkezésre álló
eszközrendszer, de a lakossági igények is jelentősen megváltoztak. Ezeknek a változásoknak
kíván megfelelni a jelen előterjesztés keretében benyújtott rendelet-tervezet.
A közművelődési törvény átfogó módosításával bevezetésre került az éves közművelődési
szolgáltatási terv, amely tartalmazza az év során megrendezésre kerülő közművelődési
eseményeket, azok időpontját. valamint a rendezvények finanszírozására vonatkozó adatokat.
Fentiek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet tárgyalja meg az előterjesztést, és az azzal
való egyetértés esetén fogadja el a rendelet-tervezetet és az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat
Gáborján
Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ban meghatározott
feladatkörében eljárva - figyelemmel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseire - megtárgyalta
az önkormányzat 2019 . évi közművelődési szolgáltatási tervéről szóló előterjesztést, és úgy
döntött. hogy változatlan formában elfogadja azt.
Felkéri a község polgármesterét, hogy a döntés tartalmáról az érintetteket értesíteni, a
szolgáltatási terv végrehajtásáról intézkedni szíveskedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester
Gáborján. 2019 . március 8.

Előzetes

hatásvizsgálat
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a közművelődésről szóló rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok
hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérnie a szabályozás várható
következményeit. Önkormányzati rendelet esetében az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
az önkormányzat képviselő-testületét kell tájékoztatni a rendelet elfogadását megelőzően.
előkészítőjének előzetes

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
A rendeletalkotás a község közművelődésének, a lakosság tudatos, szabálykövető
magatartásának, valamint a fenntarthatóság elveinek figyelembe vételével formálja és javítja a
közművelődés tudatos és közösségi központú szemléletet.

Környezeti, egészségi hatása:
A település közművelődési tevékenységével kapcsolatos, a közművelődésről szóló
önkormányzati rendelet a község lakosaira, vállalkozásaira, szervezeti egységeire,
intézményeire hatásokat úgy gyakorol, hogy ösztönzőleg hat a közösségi terek, önszerveződő
körök, a közművelődés alapegységeinek megteremtésére, ami alapfeltétele az egészséges
közművelődés megvalósításának, fenntartásának.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet
jelent.

előkészítése

a munkálatokban

résztvevőknek

különösebb adminisztratív terhet nem

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotását jogszabályi kötelezettségként írta elő az önkormányzat számára, azt
úgynevezett származékos jogalkotói hatáskörében kell megalkotni. Elmaradása mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához a pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2019. évi költségvetési
rendelete - amennyiben elfogadásra kerül - tartalmazza, a személyi , szervezeti, tárgyi
feltételek az önkormányzat részéről biztosítottak, a rendelet elfogadása egyéb feltételeket nem
igényel.
Gáborján, 2019. március 6.

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2019. (111.13.) önkormányzati rendelete
a

közművelődésről

Gáborján
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közművelődés
intézményés
tevékenységrendszerének védelme, a civil szerveződések feladatvállalása a közművelődésben,
a közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek
biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok figyelembevételével - az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, a Magyarország hel yi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a
muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL törvényben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya
1.§

(1) Jelen rendelet területi hatálya Gáborján község (továbbiakban: Önkormányzat)
közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed:
a) Gáborján község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes
személyekre,
b) az Önkormányzat szerveire,
c) az Önkormányzat által fenntartott intézményekre, és
d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre,
egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre,
amelyekkel, illetve akikkel Gáborján Község Önkormányzat (továbbiakban:
Önkormányzat) közművelődési feladatokra megállapodást köt.

Az Önkormányzat által vállalt közművelődési
feladatok, alapszolgáltatások

2.§

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait közművelődési megállapodás alapján
Váncsod Községi Önkormányzat útján, az Önkormányzat által fenntartott közművelődési
terek segítségével látja el. A közművelődési tevékenység nem elkötelezett semmilyen
vallás, vagy politikai irányzat mellett sem, világnézetileg semleges.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli , és lehetőségeihez
mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személ yek, illetve más
kulturális tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését.
(3) A község minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési
szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban
meghatározott szolgáltatásokat.
(4) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

a)
plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,
b)
a községi honlapon és
c)
feladatellátó által biztosított formában
ad tájékoztatást a község lakossága részére.
3.§
( 1)

Az

önkormányzat adottságainak figyelembe
közművelődési alapszolgáltatásokat, melyek:

a)

b)
c)
d)
e)
(2)

vételével

megszervezi

a

a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő
közösségek számára helyszín biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása,
amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy - Gáborján művelődési, kulturális és az itt
élő nemzetiségek hagyományaira, valamint a településen működő intézmények, civil
szervezetek és polgárok tevékenységére alapozva - segítse:
a)

b)

c)
d)
e)
f)

a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését,
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét
különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is,
a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil
társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a lakosok életminőségének ,
életesélyeinek javítását,
az iskolai, az iskolarendszeren kívüli
képzések egyes formáinak
intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,
a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt
figyelmet fordítva a ifjúság kulturális tevékenységére,
a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét.

A

közművelődési

feladatok ellátásának szervezeti keretei

4.§
Az Önkormányzat a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak szerint a
jelen rendelet 3. §-ban felsorolt feladatokat Váncsod Községi Önkormányzattal kötött
közművelődési megállapodás alapján, az általa fenntartott és működtetett közösségi színtéren
látja el. Az önkormányzat Gáborjáni közösségi színtér és szabadidő központ néven közösségi
színteret működtet az önkormányzat tulajdonában lévő Gáborján Fő utca 49. szám alatt
található Faluházban.

A

közművelődésben együttműködő

partnerek

5.§

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a község területén működő köznevelési intézményekkel, nemzetiségi
önkormányzattal,
a községben székhellyel rendelkező, helyben működő , közművelődési célú
társadalmi szervezetekkel,
a községben székhellyel rendelkező , kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó
szervezetekkel,
a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
az egyházakkal,
közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel , és
a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel
A finanszírozás alapelvei
6.§

(1) A közművelődési feladatok finanszírozását szolgálja az Önkormányzat mindenkori
költségvetésében meghatározott, a közművelődési feladatra tervezett előirányzat.

(2) Az Önkormányzat az általa üzemeltetett közművelődési feladatellátás céljára használt
ingatlanok, épületek, helyiségek fenntartásával, működtetésével biztosítja a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény
rendelkezései szerint a folyamatos és rendeltetésszerű müködéshez szükséges feltételeket.
A

közművelődési

irányítása és

tevékenység

ellenőrzése

7. §
(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a közművelődéi megállapodás keretei között a
Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A

közmüvelődési

teljesítéséről

megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok
a Képviselő-testületet a ott meghatározottak szerint kötelesek tájékoztatni.
Vegyes és záró rendelkezések
8.§

(1) Ez a rendelet 2019. február l-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési
feladatairól , a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VII. 22.)
önkormányzati rendelet.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelv 15. cikk
(3.) bekezdésének megfelelő követelményt tartalmaz.

Mező

polgármester

Záradék:
E rendelet 2019. március 14-én került kihirdetésre.

Szolgáltatási terv előlap
Tárgyév

2019.

!Település neve

GÁBORJÁN

Megye

Hajdú-Bihar megye

'Település típusa - község, nagyközség, város, megyei jogú város, fővárosi kerület

község

A település állandó lakónépessége (fő)

890 fő

A közművelődési alapszolgáltatás ellátásának módja (közösségi színtér/ intézmény/
közművelődési intézmény/ közművelődési megállapodás)

Közösségi Színtér

Közművelődési

közösségi színtér neve

Gáborjáni Közösségi Színtér és

Közművelődési

közösségi színtér címe

4122 Gáborján

Közművelődési

intézmény neve

Közművelődési

intézmény székhely címe
Művelődő

Fő

Szabadidős

Központ

utca 49.

közösségek létrejöttének elősegítése ,

működésük

Ellátott alapszolgáltatások a település hatályos közművelődési rendeletével egyezően

~ámogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
'eltételeinek biztosítása

Felelős vezető

neve

Felelős vezető

telefonszáma

Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység
eltételeinek
biztosítása
Mező

Szakmai

vezető

Felelős vezető

neve

e-mail címe

Gyula

06 30 / 5561770
Zsiga Angéla
i:!Olgarmester@gaborjan.hu

neve és beosztása

Mezőné

Kitöltő

telefonszáma

06 30 / 497 7744

Kitöltő

e-mail címe

nagygabi29@freemail.hu

Kitöltő

Nagy Gabriella kulturális asszisztens

ÉVES MUNKATERV
Szolgáltatási terv 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (2)

Közművelődési

alapszolgáltatások
Kult v. 76. § (3)

Müvelödö kö zösségek létrejöttének
támogatása,
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Önkonnán yz
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Egyéb hazai
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támogatás
(NKA, Csoóri
Alap, egyedi
támogatás .. )
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Egyéb
(5)
Európai
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Uniós
Saj át
fo rrás
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támogatás
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Gáborjáni
Hagyományör hagyományörzés,
zö és Népzene közösség erösi tés
Együttes
közösség
fejl esztés,
erósítés
hel yi én ékek
Kiállítás, fotó meg1smenetése,
és helyi
bemutatása,
termékek
közösség
fe jlesztés

Táncház
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti
tevékenység feltételeinek biztosítása

Heti 1 alkalom
próba

6

Gáborj án, Fö u.
83.

önk ént es

150. OOO

Havi 1 alakom
próba

15

Gáborján Fö u.
83.

önkéntes

50. OOO

20 19. júlis 6.

150

Gáborján, Fö u.
Faluház

Meghí vásos

100.000

Havi 1 alkalom

15

Gáborj án,
83.

önkéntes

80. OOO

Kéz műves

alkotó készség
fogl alkozások
erösitése,
( Szövés,
közösség erős ítés
kosárfonás)

Fő

u.

A tehetséggondozás- és -fejlesztés
feltételeinek biztosítása

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ÖSSZESEN ÁLLAMI NORMATÍVA: l. 620.000
C.t;J "'""'

nem
kötelez
öen
ellátan
dó
közmű-

.. .

Rendezvény/program/projekt 1.
Rendezvény/program/projekt 2.
Rendezvény/program/projekt 3.
Rendezvény/program/ projekt 4 .
Éves mukatervben szereplő bevételek összesítése:
ÉVES BEVÉTEL ÖSSZESEN (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6):

Jóváhagyási záradék

Gáborján település önkormányzata a közművelődési közösségi színtér 2019. évi szolgáltatási tervét a
határozatával jóváhagyta.

A

szolgáltatási

tervet a közművelődési közösség színtér/közművelődési intézmény székhelyén
jól látható helyen legkésőbb a jóváhagyást követő 15 napon belül ki kell helyezni!

előcsarnokban/aulában

számú

és

telephelyén

az

