
Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete  

és az ezt módosító 29/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelettel  

egységes szerkezetbe foglal szövege  

Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól 

 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

A közművelődési rendelet célja 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Gödöllő kulturális-közművelődési ellátása érdekében, Gödöllő 

Város Önkormányzatának Kulturális és Közművelődési koncepcióban megfogalmazott 

egységes elvek alapján, a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek 

figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - 

meghatározza Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatait. 

 

(2) A Képviselő-testület meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek 

körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket. 

Jogszabályi keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és 

infrastruktúra biztosításához, a város hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom 

kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek 

védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 

(3) A feladatellátás során Gödöllő Város Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású 

közművelődési intézménye működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos 

fejlesztéséről. Ezen túlmenően Gödöllő Város Önkormányzata az intézményi és szakmai 

önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a művészeti csoportokra, a 

kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni 

és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét 

gazdagítja. 
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A közművelődési rendelet hatálya 

2. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed Gödöllő Város területén működő azon intézményekre, 

szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben 

szabályozott feladatokat ellátják. 

. 

Gödöllő Város Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatai  

3. § 

 
1
(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. 
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(2) Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatkörében:  

 

 

a) elősegíti a város területén működő közművelődési szervezetek, nemzetiségi 

önkormányzatok, nevelési-oktatási intézmények közművelődési működési céljainak 

megvalósulását; 

b) figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi a városi közművelődési intézmények és 

szervezetek tevékenységeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információkat a 

folyamatosan fejlesztendő informatikai hálózata segítségével; 

 

c) elemzi és figyelemmel kíséri a városi közművelődési intézmények, művészeti 

csoportok által is szolgáltatott statisztikai adatokat;  

 

d) kapcsolatot és együttműködést alakít ki a városi közművelődési feladatokat ellátó 

intézményekkel és egyéb kultúraközvetítő szervezetekkel; 

 

e) koordináló szerepkörében (Kulturális Kerekasztal) tapasztalatcseréket, 

tanácskozásokat szervez; 

 

f) alkalmanként szerkeszt és megjelentet közművelődési kiadványokat; 

 

g) együttműködik az országos, a megyei és a városi szakmai és érdekképviseleti 

szervezetekkel. 

 

h) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, az adott év 

tematikus rendezvényeinek kiemelten való kezelése, a programok szervezésénél 

ezeknek elsőbbséget biztosítva.  
 

i) támogatja - a kultúrán keresztül - a helyi ifjúságot Gödöllő Város Önkormányzatának 

Ifjúsági Koncepciója alapján. 

 
2
 j) kapcsolatot épít a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, a határon túli 

magyar művelődési közösségekkel, egyesületeivel, alapítványokkal, közalapítvánnyal 

és művelődési közösségeivel. 

 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott helyi önkormányzati feladat ellátási formákon túl 

még támogatja:   

 

a) a kortárs művészetek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését; 

b) a környezetkultúra javítását, a város esztétikai kultúrájának fejlesztését; 

c) a városi ünnepek kultúrájának gondozását, a városi díjátadó ünnepségeket; 

d) a város kulturális életének megújítását szolgáló új programok megvalósítását. 
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A közművelődési feladatok ellátásában közreműködő szervezetek 

4. § 

 

3
(1) A Képviselő-testület közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntéseit a Kulturális, 

Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága véleményezi. 

(2) A Kulturális, Sport és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának munkáját a kulturális élet 

szereplőiből álló helyi szakemberek segítik (Kulturális Kerekasztal). 

(3) Az Önkormányzat a kulturális alapfeladatok maradéktalan ellátása érdekében az alábbi 

intézményeket működteti: 

a)  Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ (2100 Gödöllő, Dózsa György út 8.) 

b)  Gödöllői Városi Múzeum (2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.) 

c) Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 6.) 

(4) Fenntartói megállapodás illetve Közművelődési megállapodás és támogatói megállapodás 

megkötésével együttműködik a városban tevékenykedő kulturális egyesületekkel, kulturális 

intézményekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal, közhasznú szervezetekkel.  

4
(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. 

5
(4b) Az Önkormányzat az éves költségvetésében kiemelten támogatott művészeti 

csoportoknak biztosíthat forrást, amelyek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. 

 

(5) Az Önkormányzat közművelődési intézményeiben támogatja a saját és mások 

fenntartásában működő gödöllői nevelési-oktatási intézmények közművelődési tevékenységét. 

A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek 
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5. § 

Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak ellátása 

érdekében kapcsolatot tart és együttműködik: 

a) a város területén nem önkormányzati fenntartásban működő közművelődési 

intézményekkel, 

b) a gödöllői székhelyű, helyben működő, közművelődési feladatokat vállaló civil 

szervezetekkel, művészeti csoportokkal, 

c) a helyi nevelési- oktatási intézményekkel, 

d) a városban kulturális tevékenységet végző gazdasági társaságokkal, 

e) az egyházakkal, 

f) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 

g) a megyei és országos, hasonló feladatokat végző szervekkel, 

h) a kulturális élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, 

i) a kiemelt rendezvények rendezésében tevékeny szerepet vállaló természetes 

személyekkel 

j) a testvérvárosokkal kötött megállapodás alapján azok kulturális, tudományos és 

művészeti intézményeivel, szervezeteivel. 

A közművelődési feladatok finanszírozása 

6. § 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az alapintézmények fenntartásához, 

működéséhez szükséges forrásokat. és gondoskodik a meghatározott pénzügyi feltételeiknek 

biztosításáról. 

(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, 

valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályokba foglaltakat. 

(3) Intézményein keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett kulturális 

célú pályázatokon. 

(4) A hatékony pályázati tevékenység érdekében intézményei számára kulturális pályázati 

alapot képezhet. 

(5) Elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények 

céltámogatására. 

(6) A közművelődési alapintézmények keretein kívül működő kulturális együttesek 

támogatásához költségvetésben meghatározott keretösszeget biztosíthat. 

6
(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. 
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Hatálybalépés 

7. § 

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Gödöllő Város Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló  

1/2002.(II.1.) és 19/2009. (IX. 11.) önkormányzati rendeletekkel módosított szóló 2000. 

évi 14. /V. 1. / sz. önkormányzati rendelet. 

 

Gödöllő, 2015. november 19. 

 

 

 

 

Dr. Gémesi György sk. 

polgármester 
Dr. Nánási Éva sk. 
címzetes főjegyző 
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1. melléklet a 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelethez
7
 

 

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 Vegyeskar 

9. Garabonciás Színtársulat 

10. Gödöllői Városi Népi Zenekar 

11. Gödöllő Táncszínház 

12. Cimbaliband 

13. Club Színház 
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