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Gomba Község Kulturális Koncepciója

1. Bevezetés  

„A  kulturális  örökséghez  tartozó  javak  múltunk  és  jelenünk  megismerésének 
pótolhatatlan  forrásai,  a  nemzeti  és  az  egyetemes  kulturális  örökség  egészének 
elválaszthatatlan összetevői, szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga. Az 
e fogalomkörbe tartozó értékek különös védelme, megőrzése és fenntartása, valamint a 
nyilvánosság  számára  történő  széleskörű  és  egyenlő  hozzáférhetővé  tétele  a 
mindenkori társadalom kötelezettsége.

A  nemzeti,  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbségi  kulturális  hagyományok  megőrzése, 
méltó  folytatása,  a  közösségi  és  egyéni  művelődési  személyi,  szellemi,  gazdasági 
feltételeinek javítása,  a polgárok életminőségét  javító,  értékhordozó tevékenységek, 
valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szerveztek működésének 
elősegítése a társadalom közös érdeke.”

A fenti idézet a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény célokat meghatározó, 
bevezető gondolata.

A kulturális  javak védelméről  és a muzeális  intézményekről,  a nyilvános  könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Törvény) 
biztosítja  a  közművelődés  intézmény-  és  tevékenységrendszerének  védelmét, 
lehetőséget  ad  arra,  hogy  civil  szerveződések  is  feladatot  vállaljanak  a 
közművelődésben, szabályozza a közművelődés finanszírozási rendszerét.

Kimondja,  hogy a  közművelődés  feltételeinek  biztosítása  alapvetően  az állam és  a 
helyi  önkormányzatok  feladata.  A  jogszabály  77.  §-a  felhatalmazza  a  helyi 
önkormányzatokat  arra,  hogy  a  törvényben  foglalt  közművelődési  célkitűzések 
megvalósítása  érdekében  a  helyi  lehetőségekre  tekintettel  koncepciót  alkossanak 
közművelődési  feladataik  meghatározására.  A  76.  § rögzíti,  hogy  a  helyi 
közművelődési tevékenység támogatása a települési önkormányzat kötelező feladata.

A Törvény értelmében Gomba Község Önkormányzatának alapvető  közművelődési 
célja, hogy kulturális szolgáltatásokat biztosítson a település lakosságának, melynek 
alapelveit a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …../2008. (02.29.) számú 
képviselő-testületi rendeletében határozta meg. 

A Törvényben foglaltak alapján Gomba Község Önkormányzata a közművelődéshez 
való  jog  gyakorlását  közérdeknek,  a  közművelődési  tevékenységek  támogatását 
közcélnak  tartja.  A  közművelődést  olyan  értékhordozó  közösségi  tevékenységnek 
tekinti,  amely  a  lakosság  életminőségét,  életesélyét  javíthatja,  ezért  kiemelten 
támogatja az ezt segítő intézményeket, szervezeteket.

A település kulturális tevékenysége egyedi és sajátos. A számos civil szervezet mind 
azt bizonyítja, hogy a településen sokan vannak azok, akik lokálpatrióták és akik erős 
közösségi érzésük alapján fenntartják, ápolják kulturális értékeinket.
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Az önkormányzat célja, hogy a hagyományokat fenntartsa, illetve fejlessze, erősítse a 
már  kialakult  kapcsolatokat,  és  újakat  alakítson  ki.  A  gazdasági,  társadalmi, 
nemzetközi  kapcsolatok  változása  a  kultúra  területén  is  változásokat  idéz  elő.  A 
koncepció kialakításakor azonban figyelembe kell venni az Önkormányzat mindenkori 
anyagi lehetőségeit. 

2.        A koncepció célja  

2.1. A  helyi  társadalom  művelődési  érdekeinek  és  kulturális  szükségleteinek 
figyelembevételével  -  a  helyi  hagyományok,  lehetőségek és  sajátosságok alapján  - 
meghatározza  az  önkormányzat  által  támogatandó  közművelődési  tevékenységek 
körét, azok ellátásának módját, feltételeit és a finanszírozás módját.

2.2. Növelje a közművelődési lehetőségeket igénybevevők számát.

3.        A koncepció hatálya  

3.1. A koncepció hatálya kiterjed az önkormányzat által finanszírozott  közösségi színtér 
valamennyi résztvevőjére.

3.2 A koncepció  hatálya  kiterjed továbbá mindazokra  a  közművelődési  intézményekre, 
társadalmi  és  civil  szervezetekre,  egyházakra,  társulásokra  és  magánszemélyekre, 
amelyekkel,  illetve  akikkel  az önkormányzat  a település  közművelődését  gazdagító 
tevékenységek,  szolgáltatások  végzésére,  kötelező  feladatainak  ellátására 
közművelődési megállapodást köt.

3.3. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

3.3.1. Gomba minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) Igénybe  vegye  az  önkormányzati  fenntartású  közösségi  színtér  szolgáltatásait, 

valamint a közművelődési megállapodásokban szereplő ellátásokat.
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse.

3.3.2  Az  önkormányzat  a  koncepcióban  vállalt  közművelődési  feladatait  elsősorban  az 
általa fenntartott és finanszírozott közösségi színtér tevékenységén keresztül látja el.

3.3.3 A közösségi  színtér  egyetlen  vallás,  világnézet  vagy politikai  irányzat  mellett  sem 
lehet elkötelezett.

3.3.4 Az  önkormányzat  közművelődési  megállapodás  megkötésével  segítheti  a 
koncepcióban  meghatározott  közművelődési  feladatok  ellátását,  amelyeket  nem 
önkormányzati  fenntartású  intézmények,  civil  szervezetek,  illetve  magánszemélyek 
végeznek.

3.3.5 A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a 
civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet 
is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

3.3.6 Az  önkormányzat  és  intézményei  biztosítják,  hogy  a  település  polgárai  a 
közművelődési  lehetőségekről,  tevékenységekről  és  szolgáltatásokról  megfelelő 
tájékoztatást kapjanak.
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4.            Helyzetelemzés  

4.1. Adottságok

Gomba  község  Pest  megye  középső  részén  a  Gödöllői-dombság  déli  lankáin 
helyezkedik el, Budapesttől 50, Monortól 9 km-re. Területét a Gombai-patak szeli át, 
amely a Tápióba folyik, a település Duna és a Tisza vízgyűjtő területének határán van. 
A település természeti adottságai és természeti értékei páratlanok. 

2008.  január  1-től  a  Községházán  önálló  polgármesteri  hivatal  működik.  A 
lakosságszám  2007.  január  1-én  2983  fő  volt.  A  közel  3000  fő  mintegy  1000 
háztartásban él.

A település  elismerésre  méltó  kulturális  életében  számos  szervezet  tevékenykedik. 
1999  óta  a  községnek  önálló  helyi  újságja  van  Csiperke  néven,  mely  havi 
rendszerességgel tudósít a falu életéről. 

Az alapfokú oktatás helyszíne a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 

4.2. Az önkormányzat közművelődési feladat-ellátásának szervezeti keretei:

4.2.1. Az  önkormányzat  közművelődési  feladatainak  ellátása  során  elsősorban 
együttműködik:

a.) a civil szervezetekkel, 
b.) a községben működő történelmi egyházakkal,
c.) az országos közművelődési szervezetekkel.

4.2.2. A koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításához az önkormányzat a helyi 
közművelődési rendeletben meghatározott alapfeladatok teljesítésével járul hozzá.

4.3. A közművelődés bázisa

4.3.1. A  közművelődési  közfeladatok  ellátása  érdekében  az  Önkormányzat  közösségi 
színteret működtet. A Faluházban dolgozó művelődés-szervező a szabadidő hasznos 
eltöltését  segítő  programokat,  klubokat,  művészeti  köröket,  tanfolyamokat, 
kiállításokat  stb.  szervez.  Jelentős  szerepet  vállal  a  hagyományos  gombai 
rendezvények lebonyolításában. 

4.3.2. Gomba Község Önkormányzata  a közművelődési  feladatok megvalósítására  a helyi 
közművelődési rendelet értelmében az alábbi közösségi színtereket biztosítja:
Faluház és Könyvtár (Gomba, Petőfi u. 11.)
Civil Ház (Gomba, Kossuth tér 4/a.)

4.3.3. Az Önkormányzat együttműködik a nem önkormányzati alapítású, de a közművelődést 
érdemben szolgáló intézményekkel és szervezetekkel. A programok megvalósításánál 
számít  az  egyházközségek,  az  egyházi  és  önkormányzati  fenntartású  intézmények 
kezdeményezéseire, tevékeny szerepvállalásukra.
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4.3.4.  Kommunikáció

A  közművelődési  programokról  a  község  lakossága  a  Csiperke,  az  önkormányzat 
hivatalos  honlapja  útján,  valamint  plakátokon,  hirdetőtáblákon  és  szórólapokon 
értesül. Az aktuális információ terjesztése a művelődés-szervező feladata.

4.3.5 A Pénzügyi Bizottság szerepe a közművelődési tevékenység megvalósításában

A Bizottság támogat minden olyan kezdeményezést, mely közvetve vagy közvetlenül 
értékteremtő  funkciót  tölt  be  és  hozzájárul  a  település  kulturális  életének 
sokszínűségéhez. 
A Bizottság kiemelten támogatni kívánja a: 

- Tánc Világnapját,
- Gomba Fesztivált,
- Szüreti felvonulást.

5.            Célkitűzések  

A modernizáció, a technikai fejlődés, a tudásalapú, informatív társadalom a jövőnek 
megfelelő működési feltételek kialakítását igénylik, a helyi kulturális hagyományok, 
szokások megőrzése mellett.

5.1. Az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

Az  önkormányzat  feladatának  tekinti,  hogy  a  közművelődés  sajátos  
eszközrendszerével segítse:

a.)  a  község  lakosságmegtartó  képességének  növelését,  a  civil  társadalom 
kulturális  önszerveződő  tevékenységének  erősítését,  a  lakosok 
életminőségének javítását,

b.)  a  község  kulturális  értékeinek,  hagyományainak  feltárását,  megismerését, 
ápolását,  kiemelkedő  személyiségeinek  értékteremtő  tevékenységét, 
kulturális tevékenységük megörökítését,

c.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életét,
d.) a környezeti kultúra javítását, 
e.)  az  egyetemes,  a  nemzeti,  a  nemzetiségi  és  más  kisebbségi  kultúrák 

megismertetését,  gyarapítását,  a  különböző  kultúrák  közötti  kapcsolatok 
kiszélesítését,

f.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatását különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti 
és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

g.) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,
h.) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat.
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5.2. Főbb középtávú feladatok a településen:

- A település népességének megfelelő méretű közösségi színtereket kell létrehozni 
és üzemeltetni.

- Tovább kell fejleszteni a közösségi színterek tárgyi felszereltségét, a rendezvények 
magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében. 

- Létre kell hozni egy helytörténeti gyűjteményt, valamint a gyűjteményt befogadó 
Tájházat.

- Továbbra is folytatni és hagyományőrző jellegében erősíteni kell az Önkormányzat 
saját kezdeményezésű, fesztivál jellegű rendezvényét, a Gomba Fesztivált.

- A pályázati  lehetőségek  maximális  igénybe  vétele  fontos  szerepet  töltsön  be a 
programok megvalósíthatósága érdekében.   

- A lakosság naprakész tájékoztatása és kiszolgálása érdekében törekszik a legújabb 
információs  technika  alkalmazásával,  az  önkormányzati  internetes  honlapot 
folyamatosan aktualizálni, karbantartani.

6.            A közművelődés finanszírozásának alapelvei:  

6.1 Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a személyi- és tárgyi feltételeket a 
közösségi színtér működéséhez.

6.2 A közművelődési feladatok ellátásának további forrásai a központi és a minisztériumi 
költségvetési  támogatások,  valamint  az  érdekeltségnövelő  minisztériumi  pályázati  
pénzeszközök.

6.3 További  forrás  a  szolgáltatásokért  fizetett  díj,  valamint  a  természetes  és  jogi  
személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

Kósa Erzsébet Anikó sk. Lehota Vilmos sk.
         jegyző polgármester

Záradék:

A Képviselő-testület a kulturális koncepciót a 
20/2008. (II.28.) számú  képviselő-testületi határozatával fogadta el.

Gomba, 2008. február 28.

Kósa Erzsébet Anikó
         jegyző
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