
Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (111.13.) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

Gáborján Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és 
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 helyi 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 
személyek, illetve más kulturális tevékenységet 1s végző vállalkozások 
közreműködését. 
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(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 
e) feladatellátó által biztosított formában 

ad tájékoztatást a község lakossága részére. 

3.§ 

( 1) Az önkormányzat 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, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
e) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 

biztosítása 

(2) 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) a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását , megismertetését, 
ápolását, kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális 
tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi lakosságra is, 

b) a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil 
társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését , a lakosok 
életminőségének, életesélyeinek javítását, 

e) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések egyes formáinak 
intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, 

d) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, 
kiemelt figyelmet fordítva a ifjúság kulturális tevékenységére, 

e) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését, 
f) 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 
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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) a község területén működő köznevelési intézményekkel, nemzetiségi 
önkormányzattal, 

b) a községben székhellyel rendelkező, helyben működő, közművelődési célú 
társadalmi szervezetekkel , 

c) a községben székhellyel rendelkező, kulturális tevékenységet is végző 

gazdálkodó szervezetekkel , 
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel , 
e) az egyházakkal, 
f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, és 
g) 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 működéshez 
szükséges feltételeket. 

A közművelődési tevékenység 
irányítása és 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 közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített 
feladatok teljesítéséről a Képviselő-testületet a ott meghatározottak szerint 
kötelesek tájékoztatni. 
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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. 

Gáborján, 2019. március 08. 

Záradék: 

,fte_~ 'i /7 -~: 
MezőG~~<' 
polgármester 

1 ~ 

-·· 

E rendelet 2019. március 14-én került kihirdété~·- ·. -JP· 
\.;.":::_.... _...,_ _... 
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