Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének
1/1999.(I. 31.) számú rendelete
a helyi közmővelıdési tevékenységrıl1
(az idıközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)
Gárdony Város Önkormányzatának Képviselıtestülete (a továbbiakban: az önkormányzat) a
kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról
szóló 1997. évi CXC. törvény 77. §-ában adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet céljai
1. §
A rendelet célja, hogy az önkormányzat a város adottságaira építve a helyi társadalom
mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi
közmővelıdés adott állapota, igényei és lehetıségei ismeretében meghatározza közmővelıdés
feladatait, valamint a közmővelıdés szervezeti kereteit.
2. §
A rendelet az alábbi, kiemelt közmővelıdési célokat határozza meg:
- A közösségi mővelıdéshez méltó, esztétikus környezet és struktúra megteremtése.
- A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti, honismereti mozgalom fejlesztése,
népmővészeti, hagyományırzı közösségek életre hívása, mőködtetése.
- A település és a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté
tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.
- A lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erısítése. Település-, környezetvédı,
természetbarát közösségek szervezése és támogatása.
- Helyi alapítványok, egyesületek
együttmőködésének ösztönzése.
- Az ifjúság kulturális
kezdeményezéseinek segítése.
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- Az idıskori népesség közmővelıdési lehetıségeinek, közösségi életének támogatása, az
életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása.
- A kulturális turizmus fejlesztése, a testvérvárosi kapcsolatok erısítése.
- Az élet minıségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatır mővészeti körök, mőhelyek,
alkotó táborok létesítése, a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók szakmai támogatása, a
szabadidı eltöltéséhez, illetve a szórakozási és közösségi igényeknek megfelelı lehetıség
biztosítása.
- A lakosság élet- és munkaképességének növelése.
- A munkanélküliség csökkentését segítı közmővelıdési feladatok megoldása.
- A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
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A rendelet hatálya
3. §
E rendelet hatálya kiterjed Gárdony város területén mőködı azon intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra és magánszemélyekre, amelyek a jelen
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.
Alapelvek
4. §
(1) Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység feltételeinek megteremtésével és
támogatásával biztosítja, hogy a város valamennyi lakosának joga:
- a helyi közmővelıdési szolgáltatások igénybevétele;
- a kulturális örökség javainak megismerése;
- a mőveltségének gyarapítása;
- kulturális jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, külön jogszabályok alapján
szervezetet alapítson, mőködtessen.
(2) Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység feltételeinek megteremtése és támogatása során a település városrészei közötti
arányosság elvét követi.

5.§
(3) Az önkormányzat közmővelıdési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás,
világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
(4) A közmővelıdési tevékenység keretében a szolgáltatást igénybevevıket nem érheti
hátrányos megkülönböztetés.
(5) E rendeletben megfogalmazott jogok megilletnek minden személyt, nem, kor, vallás,
politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési vagy
egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
Közmővelıdési feladatok
6. §
A települési önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása.
7. §
Az önkormányzat feladatai a helyi közmővelıdési tevékenység ellátásban:
1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget
és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák megteremtése.
2. A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása.
3. A kulturális rendezvényturizmus fejlesztése, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és
más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása.
4. Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása.
Ezen belül:
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- amatır mővészeti csoportok, alkotó mőhelyek létrehozása és támogatása;
- elıadások, kiállítások szervezése;
- alkotótáborok szervezése és lebonyolítása.
5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
Ezen belül:
- civil közösségek mőködésének segítése, összefogása;
- a helyi újság valamint más kiadványok megjelentetése;
- a Tó- TV munkájának támogatása;
- az ifjúság érdekérvényesítési, önigazolási, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt
gondozása, segítése;
- a különbözı rétegek és korosztályok ismerkedési, együttmőködési alkalmainak,
tevékenységeinek támogatása.
6. A különbözı kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése.
Ezen belül:
- tájékoztatási, együttmőködési alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele;
- kapcsolat építése a közmővelıdés megyei, országos szervezeteivel, kutató
bázisaival, a határon túli magyarság mővelıdési közösségeivel, a testvértelepülések kulturális
szervezeteivel.
- testvérvárosi kapcsolatok ápolása, a testvérvárosok mővészeti csoportjainak bemutatkozási
lehetıség biztosítása;
7. A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
8. Egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása.
Közmővelıdési feladatok ellátásának szervezeti keretei, személyi feltételei
8. §
(1) Az önkormányzat feladatainak ellátásra önálló közmővelıdési intézményt mőködtet.
(2) Az intézmény státuszát, tevékenységi körét annak alapító okirata tartalmazza.
(3) Az intézmény feladatkörébe nem tartozó közmővelıdési feladatokat az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalában a kulturális manager köztisztviselıként látja el.
(4) Az önkormányzat a közmővelıdési intézmény önállóságának tiszteletben tartása mellett
elfogadja mindazokat a civil, egyéni és közösségi kezdeményezéseket, amelyek a város
kulturális életét segítik és gazdagítják.
9. §
Az önkormányzat e rendeletében szabályozott, saját szervezeteinek keretében ellátott
közmővelıdési feladatai ellátásához biztosítja a jogszabályban elıírt végzettségő képzettségő
szakemberek alkalmazását.
Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak finanszírozási formái
10. §
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(1) Az önkormányzat teljes mértékben finanszírozza:
- a közmővelıdési feladatot ellátó szervezetének mőködéséhez szükséges dologi kiadásokat,
beleértve a fenntartási, karbantartási, felújítási kiadásokat;
- közmővelıdésben dolgozó közalkalmazottak személyi kiadásait, közmővelıdési feladattal
megbízott dolgozók díjazását;
- az önkormányzat által szervezett városi rendezvények költségeit.
(2) Az önkormányzat részben finanszírozza:
- az egyéb fontosnak tartott rendezvények közvetlen kiadásait;
- technikai eszközök fejlesztését;
- klubok, szakkörök tevékenységét.
(3) Az önkormányzat évente – az éves költségvetés elfogadásakor – hagyja jóvá a város
kulturális programját és annak pénzügyi feltételeit.
11. §
(1) Az önkormányzat támogatás folyósításával közvetett módon finanszírozza a települési
közmővelıdés körébe tartozó feladatokat ellátó egyesületek, csoportok (klubok, szakkörök,
nonprofit szervezetek, stb.) tevékenységét.
(2) E finanszírozás forrása a Közmővelıdési Alap, melynek konkrét pénzügyi tartalmát az
önkormányzat évente, a költségvetésében határozza meg. A Közmővelıdési Alap összege a
mindenkori költségvetés minimum 0,5%-a.
(3) A Közmővelıdési Alapból pályázati úton lehet igényelni támogatást. A Közmővelıdési
Alap pályázati kiírását és elbírálási szabályait e rendelet melléklete tartalmazza.
(4) A benyújtott pályázatok elbírálási szempontjai:
- pályázó helyi vagy regionális jellegő közmővelıdési feladatot lát-e el;
- tevékenysége érinti-e az idegenforgalmat, kapcsolódik-e városi rendezvényekhez;
- önfinanszírozás aránya a kért támogatáshoz.
Záró rendelkezések
12. § 1
(1) E rendelet 1999. április 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gárdony, 1999. január 19.
dr. Vágner Elza
polgármester
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dr. Gál Gyula
jegyzı

