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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A közművelődési rendelet megalkotása óta jelentős jogszabályi változások voltak, 
ezért teljesen át kellett volna szabni a rendeletet. 
 
Sokkal egyszerűbb volt egy teljesen új rendelet-tervezet írni. Javaslom elfogadni az 
új települési közművelődési rendeletet, amivel egyben hatályon kívül kerül a régi. 
 
Gyermely, 2022. április 1. 
 
Kókai Rita 
polgármester 



 
Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (… ….) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Gyermely község polgárainak és közösségeinek 
művelődési érdekeit és kulturális szükségletei figyelembevételével meghatározza a 
helyi önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, 
feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

(2) E rendelet hatálya kiterjed Gyermely Község Önkormányzatának közigazgatási 
területén a közösségi színterekre, a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a 
közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb 
szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési 
alapszolgáltatást igénybe vevőkre. 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2. § 

(1) Az Önkormányzat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei 
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

a) művelődési közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. 
 

3.§ 
 
Az Önkormányzat e rendelet 2. § szerinti alapszolgáltatások biztosítása érdekében 
az alábbi  
szakmai feladatokat látja el: 
a) Helyszín biztosítása a művelődő közösségnek művelődési, közösségi 
tevékenységéhez, 
b) A művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségek teremtése, 



c) Fórum szervezése a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, 
közösségfejlesztő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások, 
d) Önkéntes tevékenységek támogatása, az önkéntességgel kapcsolatos programok 
vagy szolgáltatások, 
e) Családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, 
együttműködést elősegítő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások, 
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő 
programok, tevékenységek vagy szolgáltatások, 
g) A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális 
részvételét fejlesztő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások, 
h) A lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást 
megelőző programok, tevékenységek vagy szolgáltatások, 
i) Szakmai támogatás biztosítása a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési 
folyamatok kialakításához és működtetéséhez, 
j) A közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeinek 
biztosítása, valamint ezek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatás 
nyújtása, 
k) Helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 
kulturális örökségével kapcsolatos csoport, szakkör, klub, művelődő közösség 
munkájának támogatása, 
l) Részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, 
értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és 
népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja 
azok megvalósítását, 
m) Az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 
szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 
n) A nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek 
kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, 
o) A helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében 
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat, támogatja azok megvalósítását, 
p) Az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások 
figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi 
kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az 
állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, 
támogatja azok megvalósítását, 
q) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény 
bevonása a közművelődési tevékenységbe. 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

4. § 

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési támogatását az alábbiak szerint 
biztosítja: 

a) közösségi színterek biztosításával, 
b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával, 
c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek 
támogatásával, 



d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész 
rendelkezésre bocsátásával. 

5.§ 

Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 
érdekében közösségi színtereket biztosít, melyek mindenki számára nyitottak, 
hozzáférhetőek. 
A közösségi színterek a következők: 

a) Gyermelyi Általános Iskola aulája (Gyermely, Iskola u. 10-12.) 
b) Sportcsarnok épülete (Gyermely, Iskola u. 14.) 
c) GyeReCsak Színpad és Közösségi Tér (Gyermely, Petőfi tér) 
d) Összetartozás tere és a faluközpont körülötte fekvő parkja  
e) Ifjúsági tér (Gyermely, Petőfi tér 1.) 
f) Gyarmatpusztai Erdei Iskola 
g) Gyarmatpusztai szabadtéri színpad 
h) Gyarmatpusztai pihenőpark 
i) Községi könyvtár (Gyermely, Iskola u. 10-12.) 

Közművelődési tevékenység finanszírozása 

6.§ 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, 
amelyek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési törvény szerinti állami 
hozzájárulás, pályázati úton elnyert támogatások. 

(2) Az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetősége 
szerint – elkülönített keretet állapít meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek, helyi 
rendezvények és civil szervezetek közösségi kezdeményezéseinek finanszírozására. 
 
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak végrehajtását a 7.§ szerinti 
együttműködő szervezetek és egyéb, jogi személyiség nélküli művelődő közösségek, 
valamint kulturális kezdeményezések támogatásán keresztül is biztosítja. 

Együttműködés 

7. § 

Az önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttműködik: 

a) a művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet 
végző szervezetekkel, önművelődő csoportokkal, gazdasági társaságokkal, 
személyekkel, 
b) a civil szervezetekkel, alapítványokkal, 
c) a településen működő köznevelési intézményekkel,  
d) a településen működő egyházközöségekkel, 
e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, 
más önkormányzatokkal, 
f) a településen működő Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 



g) a Gyermelyen működő Települési Értéktár Bizottsággal. 
 

Záró rendelkezések 

8. § 

(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet. 

 

     Kókai Rita     Mike Hajnalka 
   polgármester             jegyző 
 
 
A rendelet 2022………………………hó…..napján 
kihirdetésre került. 
 
 
Mike Hajnalka 
       jegyző 


