
 
GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a helyi közművelődésről 
 

 
Gyulakeszi Község Önkormányzatának Képviselő testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdés, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el: 
 

A rendelet célja 
1. § 

E rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza 
Gyulakeszi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáit, módját és 
mértékét.  
 
 A rendelet hatálya 
 2.§ 
 
E rendelet hatálya kiterjed Gyulakeszi területén belül:  

a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és 
jogi személyekre, közösségi színterekre, intézményekre, azok fenntartóira, 
működtetőire és alkalmazottaira;  

b) azon szervezetekre, akik az Önkormányzattal közművelődési megállapodásban 
állnak; 

c) a képviselő-testületre, továbbá  
d) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.  

 
 

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 3.§ 
 
(1) Önkormányzat a helyi közművelődés lehetőségeinek széleskörű támogatása érdekében 

közművelődési alapszolgáltatásai közé sorolja:  
a) a helyi művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása a Közösségi Színtérben; 

b) a Közösségi Színtér díjmentes használatának biztosítása; 
c) a művelődő közösség/közösségek számára bemutatkozási lehetőségek biztosítása a 

községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain; 
d) fórumok szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a 

művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat; 
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e) a Közösségi Színtér fenntartójaként annak biztosítása, hogy a településen a lakosság 

önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék 
igénybe a Közösségi Színtér helyiségeit és szolgáltatásait. 

(2) Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai mellett - lehetőségei szerint - segítséget 
nyújt a többi alapszolgáltatás ellátásában is - nem kötelező feladatként - tehát 
közreműködik: 

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésében; 
b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosításában; 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosításában; 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosításában, 
e) a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosításában, 
f) a kulturális alapú gazdaságfejlesztésben. 

 
 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak 
ellátási formája, módja 

4. § 
 

(1) Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Gyulakeszi, Kossuth utca 55. szám 
alatti Közösségi Színtér működtetésével látja el. 

(2)Önkormányzat eseti jelleggel közösségi színtérként működteti a Sportpályát. 
(3)A Közösségi Színtér nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, politikai irányzat mellett sem. 

A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés.  
(4)A közművelődéshez való jog közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 

közcél. 
(5)Az intézmény működtetésének biztosítására az Önkormányzat közművelődési szakember 

munkakörben 1 fő középfokú közművelődési és közönségkapcsolati szakembert alkalmaz, 
kinek feladata e rendelet 3. §-ában meghatározottakon felül: 

a) éves szolgáltatási terv készítése minden év február 15-ig; 
b) beszámoló készítése minden év november 30-ig  
a közművelődési tevékenységről. 

(6)Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési alapszolgáltatás 
megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. Az 
elfogadott szolgáltatási tervet jóváhagyás után 15 napon belül a feladatellátás helyén és a 
helyben szokásos módon közzéteszi 

(7)A közművelődési színterekben biztosítani kell a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben 
előírt infrastrukturális és technikai feltételeket. 

(8) A Közösségi Színtér csak alkalomszerűen adható bérbe. 
 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
5. § 

 
(1) A Közösségi Színtér nem önállóan gazdálkodó intézmény, költségvetése az önkormányzat 

költségvetésében szerepel, pénzügyi, gazdasági feladatait a Tapolcai Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Közösségi Színtér működését 
költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó 
közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és 
pályázati forrás. 
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(3) A közművelődés színterei és önszerveződő közösségei a feladataik színvonalasabb ellátása 

érdekében pályázatokat nyújthatnak be, felajánlásokat fogadhatnak el. A pályázatok 
benyújtásához a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. 

(4) Az Önkormányzat e rendeletben rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására 
pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. 

 
 A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
 6. § 
A Kultv.-ben és jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói, felügyeleti jogköröket a polgármester gyakorolja. 
  
 A közművelődési megállapodás 
 7. § 
Az Önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott feladatainak ellátására közművelődési 
megállapodást köthet olyan civil szervezettel, amely közművelődési tevékenységet folytat. A 
szerződés érvényességéhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 
 

 
Záró rendelkezések 

8. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 12/2004. (IX.24.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti.  
 
 
Gyulakeszi, 2020. július 16. 
 
 
 
                       Orbán József sk.           dr. Iker Viktória sk. 

polgármester                  jegyző  
 
 
 

Kihirdetve: 2020. július 17. 
 
 

dr. Iker Viktória sk. 
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


