
GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. december 13-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 
26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az előterjesztéssel egy, az önkormányzati feladatok között kiemelt jelentőségű területet 
szabályozó rendelet módosítására teszek javaslatot. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvényt az Országgyűlés a 2017. év folyamán többször módosította, ezzel az 
önkormányzati közművelődési feladatoknak is új kereteket adott. 2018. július 9-én került 
kihirdetésre továbbá a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési 

intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 
rendelet, amely több részletszabállyal gazdagította a közművelődési szakterületet. 

A módosítást a fentiek alapján tehát alapvetően a közelmúlt törvényi és miniszteri rendeleti 
szintű szabályozásának változásai indokolják, azonban emellett lényeges szempont 
egyértelműsíteni és pontosítani - a transzparencia elveinek történő maradéktalan megfelelés 
érdekében - a közművelődési támogatási alapstruktúrát (a támogatás típusainak 
felsorolásával), valamint jogszabályi szinten meghatározni a Gödöllő Város Önkormányzata 
által kiemelten támogatott művészeti csoportok körét. 

Mindezek eredményeképpen a rendelet hatályba lépésével a jövőben is biztosítható az 
Önkormányzat eddig is magas színvonalú közművelődési feladatellátása. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokokra figyelemmel a mellékelt 
rendelettervezetet támogatni szíveskedjenek. 

Gödöllő, 2018. december 



Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
.. .! ... ( ... ) önkormányzati rendelete a 

Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1. § 

(1) A Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 26/2015. (XI.20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (3) bekezdésében meghatározott 
közművelődési alapszolgáltatások teljes körét megszervezi, ennek megfelelően feladata: 

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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés." 

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: 

(Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatkörében:) 

„j) kapcsolatot épít a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli 
magyar művelődési közösségekkel, egyesületeivel, alapítványokkal, közalapítvánnyal 
és művelődési közösségeivel." 

(3) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntéseit a Kulturális, 
Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi." 

( 4) A Rendelet 4. §-a a következő ( 4a) és ( 4b) bekezdésekkel egészül ki: 



·„(4a) Az Önkormányzat az alábbi módokon nyújt közvetlen anyagi támogatást kulturális 
célokra: 

a) az éves költségvetésben történő forrás biztosításával; 

b) pályázat alapján; 

c) támogatási szerződéssel. 

( 4b) Az Önkormányzat az éves költségvetésében kiemelten támogatott művészeti 
csoportoknak biztosíthat forrást, amelyek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza." 

(5) A Rendelet 6. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az Önkormányzat az önként vállalt kulturális és közművelődési feladatait olyan 
módon látja el, hogy az nem veszélyezteti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati 
feladat- és hatáskörök ellátását." 

( 6) A Rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

2.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Gödöllő, 2018. december „ „. 

Dr. Gémesi György 
polgármester 

Dr. Kiss Árpád 
jegyző 



1. melléklet Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
„ ./. „ (...) önkormányzati rendeletéhez 

„ 1. melléklet a 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelethez 

Gödöllő Város Önkormányzata által kiemelten támogatott művészeti csoportok: 

1. Gödöllő Táncegyüttes 
2. Gödöllői Városi Fúvószenekar 
3. Talamba Ütőegyüttes Gödöllő 
4. Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
5. Arpeggio Gitárzenekar 
6. Cavaletta Művészeti Egyesület 
7. Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülete 
8. Gödöllői Városi V egyeskar 
9. Garabonciás Színtársulat 
10. Gödöllői Városi Népi Zenekar 
11. Gödöllő Táncszínház 
12. Cimbaliband 
13. Club Színház" 


