Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának
32/2000./XII.13./ sz önkormányzati rendelete
a közművelődésről
a 3/2009. (II.24.) sz. és a 13/2012.(III.29.) sz. rendelettel módosított,
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gyömrő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi
rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

Általános rendelkezések
Alapelvek

1. §
(1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek, a közművelődési tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A
közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és azok
megvalósításában résztvevő intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
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(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a város polgárainak jogát, hogy
2

a./ megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
a nemzeti, és nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével
kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások,
az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján;

b./ igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és közművelődési
intézmények szolgáltatásait;
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c./ műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak
szerint szervezetet alapítson, működtessen;
d./ e rendelet szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színtere,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon.

2. §
Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet
vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen
hátrányos megkülönböztetés; TV-ben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden
személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagyoni és születési különbségtétel nélkül.

A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed
3
a./ a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, városban lakó
állampolgárokra;
b./ az Önkormányzat közművelődési intézményeire, azok alkalmazottaira, illetve
működtetőre.

II. RÉSZ

Az Önkormányzat közművelődési feladatai
4. §
(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
4
a./ az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi kultúrák
megismertetését, különös tekintettel a településen élő nemzetiségek kultúrájára.
b./ a gyerekek és fiatalok művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési
kezdeményezéseinek segítését, törekvést a fenti igények felkeltésére;
c./ a hivatásos és amatőr alkotóközösségek lehetőségeinek bővítését - különös tekintettel a
művészeti műhelyek tevékenységére, a helyi alkotók szakmai támogatására, a helyi
művészeti értékek feltárására és közismertté tételére;
d./ a civil szervezetek közösségi életének, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének,
érdekérvényesítésének segítését.
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(2) Az Önkormányzat további feladatának tekinti:
a./ a helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését,
hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát
közösségek segítését;
b./ a szabadidő egészségmegőrző és szórakozási feltételeinek gazdagítását;
c./ az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását;
d./ az ünnepek kultúrájának gazdagítását, helyi kitüntetések, díjak alapítását;
e./ találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését;
f./ kapcsolat építését a közművelődés területi és országos szervezeteivel, a határon túli
magyarság művelődési közösségeivel, testvértelepülésekkel;
g./ egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

III. RÉSZ
Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája
és intézményei
5. §
(1) Az Önkormányzat a Tv. 78. §. (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában
foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket tart fenn, ezek nevesítését a
8. §. tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt intézmények lakóterületi, korosztályi és ágazati szempontok
szerint tagolódnak.
6. §
(1) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatinak ellátásba az 5. §-ban megjelölteken
kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a./ az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;
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b./ a város területén működő, nem helyi önkormányzati fenntartású intézményeket;
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c./ a város területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi engedéllyel rendelkező intézményeket;
7
d./ a város székhelyű, helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket;
8
e./ roma és ruszin nemzetiségi önkormányzatokat

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása az Önkormányzat által fenntartott intézmények és
közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
7. §
5
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(1) A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési
megállapodást lehet kötni intézményekkel és szervezetekkel.
(2) Közművelődési megállapodás megkötését az Önkormányzat, valamint a jelen rendelet 6.
§-ában meghatározott intézményekés szervezetek kezdeményezhetnek.
(3) A kezdeményezést a Vallási-Oktatási-Kulturális-Sport Bizottsághoz (a továbbiakban:
Bizottság) kell eljuttatni.
(4) Közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot a Bizottság terjeszti a Képviselőtestület elé, döntésre.

Az Önkormányzat közművelődési intézményei
8. §
9

Az Önkormányzat fenntartóként az alábbi intézményeket működteti:
Intézmények:
- Hankó István Művészeti Központ
Gyömrő, Szabadság tér 4/a.
- Tájház
Gyömrő, Gróf Teleki u. 46.
- Gyömrő Városi Könyvtár
Gyömrő, Táncsics M. út 43.
9. §
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(1) Az önkormányzati közművelődési intézmények - elsősorban város lakosai részére
megfogalmazott - évadtervét, valamint éves keretprogramját minden év szeptember 1-ig
az intézmény szakmai kollektívája által elfogadott, a bizottság által jóváhagyott munkaterv
tartalmazza.

(2) Az intézményhálózat munkatervi feladatainak tartalmaznia kell a 4. §-ban meghatározottaz egyes színtereken ellátandó - önkormányzati feladatokat.
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(3) Gazdálkodás:
A Hankó István Művészeti Központ önálló működő költségvetési szerv.
Gyömrő Városi Könyvtár az önkormányzat szakfeladat rendjében meghatározottak szerint
működik.
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IV. RÉSZ

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
10. §
(1) A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói
felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatköre a következő:
 előkészíti, illetve véleményezi:
-

a közművelődéssel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeleteket,
az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezését, az utcanevek megváltoztatását,
az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmények vezetőire vonatkozó
pályázatokat, javaslatokat tesz az intézményvezetők személyér

 javaslatot tesz:
-

a közművelődési célok meghatározására,
a költségvetésben közművelődési célokra elkülönített pénzeszközök felhasználására,
a Képviselő-testület határozata szerint pályázatokat ír ki,

-

részt vesz az ágazatra vonatkozó fejlesztési programok kidolgozásában, véleményezi azok
végrehajtását,
elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos feltételek
létrehozását, működtetését,
figyelemmel kíséri az ifjúsági helyzetét és szükség szerint javaslatot tesz helyzetük
javítására.

-

V. RÉSZ

A közművelődési tevékenység finanszírozása

11. §
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében biztosítja a közművelődési
intézmények fenntartásához, illetve a 4. §. szerinti feladatok teljesítéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.
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(2) Az Önkormányzat évente közművelődési feladatinak finanszírozására az állami támogatás
összegénél kevesebbet nem fordíthat.

12. §

(1) A 8. §-ban felsorolt intézményeket a vállalt közművelődési feladatok arányában az
Önkormányzat pénzügyi támogatásban részesíti. A pénzügyi támogatás mértéke fedezi a
rendeletben, illetve az intézmények alapító okiratában rögzített alapfeladatok
megvalósítását.
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(2) A Hankó István Művészeti Központ intézmény bevételre kötelezett. A saját bevétel és az
intézményi finanszírozás aránya évenként a költségvetési rendelet és a 9. §. (1)-(2)
bekezdések szerinti feladatellátás függvényében kerül meghatározásra.

VI. RÉSZ
Hatálybalépés
13. §13
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelveknek való megfelelést szolgálja.
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gyömrő, 2000. december 11.
Rádóczi Gusztáv s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: Gyömrő, 2000. december 13.

Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2012. augusztus 1.
Varga Ernő
jegyző
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