
10/2019.(VIII.1.) Gáborjánháza ör.  Hatály: 2019.IX.2.- 

Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2019.(VIII.1.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről 
 

 

Gáborjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Gáborjánháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre, 

a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.  

2. § Az önkormányzat kötelező feladatként teljeskörűen ellátja a muzeális 

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

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában 

meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat, erre irányuló igény felmerülése 

és a személyi és tárgyi feltételek biztosítása esetén az éves szolgáltatási tervben 

meghatározott mértékben elláthatja a Kultv. 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjában 

meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat. 

3. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához a Gáborjánháza, Béke u. 2. 

szám alatti Faluházban biztosítja a „Gáborjánházai Közösségi Színtér” elnevezésű, 

integrált közösségi és szolgáltató tér formában működő közösségi színteret. A 

közösségi színtér jogi személyiséggel nem rendelkezik, fenntartója és működtetője az 

önkormányzat.  

4. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásához a 3. §-ban foglalt 

közösségi színtéren felül egyéb helyszínt, helyiséget, területet is biztosíthat. 

5. § Az Önkormányzat a közművelődési célok és feladatok megvalósítása során szorosan 

együttműködik a Gáborjánháza, Béke u. 2. szám alatt működő „Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely” elnevezésű könyvtári szolgáltató hellyel, a 

közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekkel, egyéb 

szervezetekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottaival, és megalakulása 

esetén a Közművelődési Kerekasztallal. Az Önkormányzat a saját szervezete által el 

nem látott feladatok elvégésére a Kultv. követelményeinek megfelelő természetes és 

jogi személlyel közművelődési megállapodást köthet. 

6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásának költségeit az 

önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja. 

7. § Tevékenysége során mindenekelőtt törekszik a biztonsági követelményeknek való 

megfelelésre és hangsúlyt fektet a baleset-megelőzési tevékenységre 

  a) a közművelődési és egyéb szabadidős célú létesítmények 

üzemeltetője, és 

  b) a közművelődési és egyéb szabadidős célú rendezvények szervezője. 

8. § Ez a rendelet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba. 

9. §1  

 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte 10/2019.(VIII.1.) Gáborjánháza ör. Hatálytalan 2019.IX.2-től 


