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Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2018 (V. 29.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2019. (III. 1.) számú rendelettel
Gödre Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §

Az önkormányzat elismeri, hogy Gödre község minden lakosának joga van kulturális
örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges
esélyegyenlőséghez. A gödrei lakosoknak joguk van közművelődési, kulturális célú, hasznos
szabadidő-eltöltést szolgáló közösségek létrehozásához és működtetéséhez, ilyen típusú
kezdeményezéseken való részvételhez. Mindezeket az önkormányzat lehetőségei szerint
ösztönzi, szervezi és támogatja annak érdekében, hogy dinamikusan fejlődő, egymásra
figyelő, jól működő közösség épüljön, ami a település lakosságmegtartó erejét növeli, ezáltal
a falu jövőjét hosszú távon biztosítja. Ezek biztosítását az Önkormányzat felelősségteljes,
kötelező feladatának tekinti.
2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
1/A. §1
(1)Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát
és lehetőségét.
(2)Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:
a) művelődő 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,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
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3. Az önkormányzat közművelődési feladatai és ellátási formája
2. §2
(1) Az önkormányzat elsődleges közművelődési feladatának tekinti a közművelődési
tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében a fenntartásában lévő Gödrei
Községi Művelődési Ház (7386 Gödre, Béke utca 2.), mint közösségi színtér működtetését.
(2) Gödre Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési
tevékenységek támogatása:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségek megszervezésében részvétel;
b) Gödre község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása;
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása;
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása;
e) a helyi tánccsoport támogatása, fellépési lehetőség biztosítása helyi rendezvényeken;
f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése;
g) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;
h) a szabadidő kulturális eltöltéséhez, a szórakozási és közösségi igényekhez feltételek
biztosítása;
i) a település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi
művészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények szervezése;
j) a helyismereti, helyi környezet-, természetvédő mozgalmak, túrázás támogatása;
k) helytörténeti gyűjtemény kialakítása, folyamatos fejlesztése;
l) a településen élő nemzetiségek kulturális tevékenységének támogatása;
m) a lakosság számára képzőművészeti kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek
biztosításához intézményi helyszín biztosítása;
n) a nyugdíjasok és az ifjúság számára intézményi helyszín biztosítása;
o) a nemzeti, nemzetiségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele,
élményszerűségének növelése a közművelődés eszközeivel;
p) a közművelődési tevékenységet is végző lakossági Önszerveződő közösségek
támogatása;
q)
az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósulásának
elősegítéséért a lakosság honlapon történő tájékoztatása a közművelődési
eseményekről.
3. §
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatását
a. a fenntartásában lévő Gödre Községi Művelődési Ház működtetésével;
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b. a Községi Könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével,
c. közösségi színterek biztosításával,
d. költségvetési keretei között kulturális rendezvények, kezdeményezések, szervezetek
támogatásával,
e. pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre
bocsátásával
biztosítja.
(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységekhez közösségi
színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat jelöli ki:
a. Gödrei Községi Művelődési Ház és a közvetlen környezetében fekvő terület,
b. Gödrei Sportpálya, a kulturális, közösségi rendezvények tartására alkalmas nyílt
terület,
c. Gödre, Árpád u. 2. számú ingatlan előtti rész, a kulturális, közösségi rendezvények
tartására alkalmas nyílt terület,
d. Gödrei központi parkolóban kialakított emlékhely, a kulturális, közösségi
rendezvények tartására alkalmas nyílt terület,
e. Gödrei Múltház, a kulturális, közösségi rendezvények tartására alkalmas nyílt terület,
f. Siskovics Ház, a kulturális, közösségi rendezvények tartására alkalmas terület,
g. Ágoston pince, a kulturális, közösségi rendezvények tartására alkalmas terület.
Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a Gödrei Körzeti Általános Iskolával,
az általa fenntartott Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyhával,
a Gödrei Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Gödrei Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal,
d) a községben bejegyzett kulturális, szabadidős és közösségi célú tevékenységet is
végző civil szervezetekkel,
e) Csorba Győző Megyei Könyvtárral,
f) katolikus egyházzal,
g) hasonló feladatokat ellátó térségi intézményekkel, civil szervezetekkel, más
önkormányzatokkal és nemzetiségi önkormányzatokkal.
(3)
a)
b)
c)

(4) A (3) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az önkormányzat
által el nem látott községi jellegű feladatok ellátására az önkormányzat
közművelődési megállapodást köthet.
4. A közművelődés finanszírozása
4. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza,
melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív
támogatás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami
pénzalapokból, alapítványi forrásokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyert
összeg.
(2) Az Önkormányzat a közösségi színtér biztosításán túl közművelődési
feladatainak végrehajtását a 3. § (3) bekezdés szerinti együttműködő egyéb szervezetek
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támogatásán keresztül is finanszírozza.
5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 5/2002. (VII. 19) önkormányzati rendelet.

Gödre, 2018. május 28.

Gelencsér Gábor
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve 2018. május 29.

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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