Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő Testületének
16/2002. (VIII. 30.) rendelete
a helyi közművelődésről
Gyöngyösoroszi Község Önkormányzata Képviselő Testülete közművelődés finanszírozási
rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében – a helyi
sajátosságok figyelembevételével – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. §.
(l) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és az 1997. évi CXL. törvény 77 §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi
közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
I: Fejezet
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.
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik,
biztosítsa a község polgárainak jogát, hogy
a) megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában,
a nemzeti és etnikai kisebbségi 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,
c) e rendelet szerint közművelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. Meghatározza a közművelődési intézmény
használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait.
2. §.
Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet
vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés, a törvényben 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
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő állampolgárokra
b) az önkormányzat közművelődési intézményére, annak alkalmazottaira, illetve
működtetőjére.
II. Fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. §.
(l) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos feladatának
tekinti:
a) Az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek terjesztését, a nemzetiségi és más kisebbségi
kultúrák megteremtését – különös tekintettel a településen élő nemzeti – etnikai kisebbségek
kultúrájára,
b) a gyermekek 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 a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését.
(2) Az önkormányzat további feladatának tekinti:
a) A helyi hagyományok ápolását, értékőrzését, a helytörténeti mozgalom fejlesztését, a
hagyományőrző közösségek működtetését, település- és környezetvédő, természetbarát
közösségek segítését,
b) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítását,
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatását,
d) az ünnepek kultúrájának gazdagítását,
e) találkozók, fesztiválok, bemutatók rendezését, a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztését,
f) kapcsolat építését a közművelődési megyei és országos szerveivel,
g) egyéb, művelődést segítő lehetőségek biztosítását.

III. Fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásnak intézménye
5. §.
Az Önkormányzat a törvény 78 §. (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában foglalt
feladatai ellátása érdekében jogi személyiséggel nem rendelkező, gazdálkodási jogköre szerint nem
önálló művelődési intézményt tart fenn.
6. §.
Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába bevonhatja
– Az általános iskola pedagógusait,
– Kisebbségi Önkormányzat vezetőit, tagjait
– Önkormányzat által támogatott egyéb szervek vezetőit.
7. §.
A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési
megállapodást lehet kötni intézményekkel és szervezetekkel.
Az Önkormányzat közművelődési intézménye
8. §.
Az Önkormányzat fenntartóként a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében közművelődési intézményt tart fenn:
Művelődési Ház,
Gyöngyösoroszi, Jókai út 3.
Az intézmény jogi személyiséggel nem rendelkező költségvetési egység.
Gazdálkodási jogköre szerint nem önálló, gazdálkodását a Polgármesteri Hivatal látja el.
A közművelődési feladat ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív állami támogatásban
részesül.
IV. Fejezet
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése.
1. §
(1) A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és más jogköröket a Képviselő Testület gyakorolja.

(2) A Képviselő Testület közművelődéssel kapcsolatos feladatai különösen a következők:
a) elfogadja a közművelődéssel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet,
b) dönt az emlékművek, szobrok, emléktáblák elhelyezéséről,
c) a közművelődési célok meghatározásáról,
d) elősegíti a művelődési célkitűzések végrehajtását, az ezzel kapcsolatos feltételek
létrehozását, működtetését,
e) figyelemmel kíséri az ifjúság helyzetét és szükség szerint javaslatot tesz helyzetük
javítására.
V. Fejezet
A közművelődési tevékenység finanszírozása
10. §.
Az önkormányzat pénzügyi lehetőségeihez képest igyekszik biztosítani közművelődési feladatai
ellátása érdekében a közművelődési intézmény fenntartását, a képviselő testület által meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
VI. Fejezet
Hatálybalépés
11. §.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi község jegyzője gondoskodik.
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