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Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 1.) önkormányzati 
rendelete 

a közművelődésről 
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. március 3.) 

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

1. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

1. § 

Az Önkormányzat az alábbiakban megnevezett közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 
b)1  
c)2  
d)3  

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

2. § 

(1) Önkormányzat a kötelező közművelődési alapszolgáltatásait Integrált Közösségi Színtér 
működtetésével látja el. Székhely: Gyulakeszi, Kossuth utca 55. 

(2) Az Integrált Közösségi Színtér nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, politikai irányzat mellett 
sem, a közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. 

(3) A közművelődéshez való jog közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. 

(4) Az intézmény működtetésének biztosítására az Önkormányzat szakirányú középfokú 
végzettséggel rendelkező 1 fő közművelődési és közönségkapcsolati szakembert alkalmaz, kinek 
feladata e rendelet 1. §-ában meghatározottakon felül: 
a) éves szolgáltatási terv készítése 
Határidő: minden év február 15-e 
b) beszámoló készítése a közművelődési tevékenységről. 
Határidő: minden év november 30-a 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
   Hatályon kívül helyezés napja: 2023. március 3. 
2 Hatályon kívül helyezte a 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
   Hatályon kívül helyezés napja: 2023. március 3. 
3 Hatályon kívül helyezte a 6/2023. (III.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a 
   Hatályon kívül helyezés napja: 2023. március 3. 
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(5) 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 közzé kell tenni. 

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

3. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

3. § 

(1) Az Integrált 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 az Integrált Közösségi Színtér működését éves 
költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása: 
a) a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, 
b) az önkormányzati támogatás, 
c) az önkormányzati saját bevétel, 
d) pályázati forrás. 

(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. 

4. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

4. § 

A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Gyulakeszi 
Község Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja. 

5. A közművelődési megállapodás 

5. § 

Az Önkormányzat e rendelet 1. §-ában meghatározott feladatainak ellátására közművelődési 
megállapodást köthet olyan civil szervezettel, amely közművelődési tevékenységet folytat. A 
szerződés megkötéséhez Képviselő-testületi határozat szükséges. 

6. Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

7. § 
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Hatályát veszti Gyulakeszi Község Önkormányzata helyi közművelődésről szóló 6/2020. (VII.17.) 
önkormányzati rendelete. 
 
 
Gyulakeszi, 2021. november 30.  
 
 

       Orbán József sk.                              dr. Iker Viktória sk.   
        polgármester          jegyző 

 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. március 3. 

 
 

dr. Iker Viktória sk. 
jegyző 

 
 


