Hévízgyörk község Önkormányzata Képviselő-testületének
a 6/2011.(III.30.) sz. rendelettel módosított
12/2001.(XI.28.)sz. rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
egységes szerkezetben
I. FEJEZET
A település rövid ismertetése
1.§.
Hévízgyörk község a Galga-patak mindkét partján, a Bag-Tura bekötőút tengelyében,
párhuzamos utcákból fésűs beépítéssel alakult ki. Bag községgel az országút mentén teljesen
összeépült. Bag és Hévízgyörk között vezet át a Galga-völgyön az M3-as autópálya. Közúton
a 3-as útvonalról közelíthető meg a Bagi elágazástól Tura irányában. Vasúton a BudapestHatvan vonalon érhető el és rendelkezik vasúti megállóval.
A község első középkori okleveles említése 1438-ból való. A török időkben sem pusztult el a
település, sőt a XVI.század második felében meglehetősen népesnek mondható. A XVIXVII.században több kisebb vagyonú birtokosa volt a falunak, míg a XVIII.sz. első
harmadától gr. Grassalkovics Antal tulajdonába került Hévízgyörk. A Grassalkovicshok
birtokát a múlt század második felében a Schossberger család szerezte meg és a birtokukban
maradt 1944-ig.
A lakosság négy felekezethez tartozik: katolikus, evangélikus, református és baptista. Mind a
négy vallásnak van saját temploma illetve imaháza.
A faluban négy templom épület, ebből három műemlék:
 A Szent Márton tiszteletére épített egyhajós, homlokzati tornyos, négyszögletes
apszisú katolikus templom a XIII.században épült. Az idők folyamán több romboláon
és átépítésen esett át, míg a végleges műemléki helyreállítása 1985-1988-ban történt
meg.
 Az egyhajós, klasszicista evangélikus templomot 1826-1829 között építették
 A jelenlegi református templomot 1796-ban építették.
Hévízgyörk az elmúlt évtizedekben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az aszfaltozott utak
mellett a régi hossztengelyes parasztházak helyett korszerű családi házakat építettek a lakók,
melyekbe a közműbevezetés is megtörtént.
Művelődési háza, könyvtára, az egykori felekezeti iskolák mellett felépített új, tornateremmel
ellátott iskolája, jó egészségügyi ellátottsága biztosítja a helybenlakás kényelmét.
Mindezekhez társul a postai, takarékszövetkezeti, a különféle kiskereskedelmi és a javítókarbantartó szolgáltatás. Pihenési és horgászati igényt elégít ki a település külterületén
kialakított horgásztó.
A település lakossága az utóbbi években nőtt a kedvezőtlen halálozási-születési arány ellenére
is, mely a főleg Budapestről kitelepült emberek létszámából adódik, valamint abból, hogy az
őslakosok nem költöznek el a környező városokba.

A község szülötte volt Gerő Károly (1856-1904) a maga korában jeles színműíró, valamint
Doboczky Lajos tornatanító, korának jeles pedagógiai szakírója és Pauló Lajos (1927-1975) a
neves színházi és televíziós rendező.
A község lakóinak száma 2.959 fő. Ebből a korcsoportos megoszlás a következő:





0-6 évesek 193 fő
7-14 évesek 269 fő
18-62 évesek 1821 fő
62 éven felüliek 676 fő.

A munkaképes korú lakosság 90 %-a dolgozik. Nagyrészük a környező városokba, egyéb
településekre eljáró dolgozó, míg a kisebb rész helyben a mezőgazdasági, állattartási
tevékenységből él. A helyi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet is foglalkoztat dolgozókat
szintén itteni lakosokból. Sok a helyi vállalkozó az ipari és kereskedelmi szférában.
A település rendelkezik valamennyi közművel a jelenleg kiépítés alatt lévő
szennyvízhálózatot is beleértve. Az utak 99 %-a szilárd burkolattal van ellátva. A jelenleg
burkolatlan út a szennyvízhálózat kiépítése után fog szilárd burkolatot kapni. A lakosságtól a
háztartási szemét szervezett szállítással és elhelyezéssel történik.
2.§.
Ma is élő hévízgyörki híres emberek:
 Dr.Balázs Józsefné tanítónő, 2001-ben Hévízgyörkért Érdemérem kitüntetettje,
Hévízgyörki Asszonykórus művészeti vezetője
 Deme Ferenc költő
 Sápiné Homoki Julianna mesélő asszony
 Dr. Bitter Istvánné tanítónő, 2001-ben Hévízgyörkért Érdemérem kitüntetettje
 Bankó Gáborné Hévízgyörki Asszonykórus szólóénekese Vankóné Dudás Juli-díj
kitüntetettje
 Tóth Judit néptáncos, Ki mit tud? győztese, Állami Népi Együttes tagja
 Fercsik Mihály újságíró
3.§.
A település meghatározó szerepű művelődési közösségeinek bemutatása:
(1.) Hévízgyörki Asszonykórus:
1969-ben alakult Dr. Balázs Józsefné pedagógus vezetésével. Szűkebb hazájuk, a Galgamente dalait éneklik, igyekeznek megőrizni és továbbéltetni azokat. Az elmúlt évek alatt
bejárták az egész országot, ezenkívül külföldre is eljutottak. 1969. óta az előírt minősítéseken
a kórus minden alkalommal a legmagasabb fokozatot érte el.
(2.) Hévízgyörki Nyugdíjas Klub Népdalköre:
1992-ben alakult, művészeti vezető nélkül működő népdalkör. Az Életet az Éveknek Klub
szövetség tagjai. A Galga-mente dalait éneklik, nyugdíjas találkozókon és fesztiválokon
vesznek részt az országban.
A Művelődési ház klubjai:
(3.) Kézműves szakkör: óvodásoknak és iskolásoknak működő, alkalomhoz kapcsolódó
szakkör. (pl. húsvét, mikulás, karácsony, szüret, ...stb.)

(4) Néptánc: óvodásokat és iskolásokat, heti két alkalommal foglalkoztató szakkör. A falu
rendezvényein is rendszeresen részt vesznek műsorukkal.
(5) Női torna klub: minden kedden és csütörtökön jó hangulatban, jó zene mellett lányoknak
és asszonyoknak kondicionáló torna.
(6) Zeneiskola: Az aszódi zeneiskola kihelyezett tagozataként működik. Általános
iskolásoknak nyújt zenei oktatást. Rendszeresen szerepelnek a művelődési ház rendezvényein.
(7) Zeneovi: óvodás gyerekeknek játékos, vidám foglalkozás heti egy alkalommal.
(8) Nyugdíjas klub: hétfőnként találkoznak rendszeresen a művelődési ház klubszobájában,
ahol az idős emberek megbeszélik örömüket, bánatukat. A klub tagjai aktívan vesznek részt a
művelődési ház életében.
(9) Óvoda: alapfeladatain felül jelentős részt vállal a község közművelődési feladataiból. A
község valamennyi ünnepségére színvonalas műsorral készülnek, saját rendezvényeiket a
művelődési házban tartják meg. Az óvodában tevékenységközpontú óvodai nevelés folyik. A
tanévet a "gyereklagzival" fejezik be, melyen a falun végigvonulnak énekszóval és minden
résztvevő népviseletbe van öltözve. A rendezvényen a falu lakossága nagy létszámban vesz
részt.
(10) Iskola: A községi, iskolai rendezvényekre rendszeresen műsorral készülnek,
színvonalasan adják elő. Nagyobb iskolai rendezvényeiket a művelődési házban tartják meg,
amit a szülők, nagyszülők, barátok, rokonok nagy számban látogatnak.
(11) Könyvtár: A művelődési ház ad helyet a község könyvtárának. Alapfeladatán felül a
szórakozás, tartalmas időtöltés, ismeretszerzés színtere.
4.§.
A Művelődési Ház és az Önkormányzat közös rendezvényei:
(1) Falunap: Minden évben augusztus 20-án kerül megrendezésre. A kulturális rendezvényen
a falu lakossága igen nagy létszámmal vesz részt. Az egész napos programot szórakozási és
sportesemények teszik színessé.
(2) Szüreti felvonulás és bál: Az év októberének első vasárnapján népviseletben öltözött
leányok és legények lovashintón, zenés, táncos mulatsággal vonulnak végig a községen. A
rendezvény este szüreti bállal zárul.
(3) Karácsonyi Gálaműsor: December közepén tartjuk . A gálaműsoron a művelődési
házban működő csoportok, az óvoda és az iskola gyermekei szerepelnek.

5.§.
Egyéb művelődési lehetőségek:

(1) Hévízgyörki Hírmondó: - havonta megjelenő önkormányzati lap. Az újságban az óvoda,
iskola, egyház, egészségügy, sport, rendszeresen ad hírt. Az újságot a művelődési ház készíti.
Az intézményvezetők vegyenek részt az újságszerkesztésben
II. FEJEZET
Hévízgyörk kiemelt közművelődési céljai és feladatai
6.§.
Az Önkormányzat kiemelt közművelődési céljai és feladatai:
(1.) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása
 Méltó intézményi megjelenés
 Rendezvények bonyolításához, információgyűjtéshez megfelelő technikai
eszközállomány biztosítása
(2.) A lokálpatriotizmus, a gazdatudat erősítése.
 Parkosítás, virágosítás a lakosság segítségével
(3.) Az élet- és munkaképesség, életvezetés képességeinek növelése.
 Megélhetést segítő tanfolyamok szervezése.
 Egészséges életmód megőrzésének elősegítése
(4.) A humán erőforrás fejlesztésének ösztönzése.
 Gyermekek, fiatalok részére speciális képességfejlesztő tanfolyamok szervezése.
(5.) Tehetségek gondozása, értékeinek menedzselése.
 Bemutatkozási lehetőség biztosítása
 Kézműves táborok szervezése
 Fejlődésük szakmai támogatása (Asszonykórus, Nyugdíjas Klub Népdalköre
(6.) A helyi hagyományok ápolása
 Helytörténeti, honismereti mozgalom szervezése (kiállítások)
 Kiemelkedő közösségek, személyiségek szerepének növelése ( Ünnepeken való
bemutatkozás biztosítása)
 A "gazdatudat", a helyi értékek védelmének erősítése
 Népművészeti, hagyományőrző közösségek szervezése.
(7.) A civil szerveződések támogatása
 Baráti körök, olvasókor működésének segítése
(8.) Az ifjúság megtartása, értékeinek gondozása
 Klubok, foglalkozások, nyári táborok, kirándulások szervezése.
(9.) Az időskorúak társas és művelődési közösségeinek támogatása.
 Klubok, színházak látogatásának szervezése.

(10.) A település, a régió természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté
tétele, találkozások, fesztiválok, kiállítások rendezése.
 Falunap
III. FEJEZET
Az önkormányzat nem kiemelt, de támogatott közművelődési feladatai:
7.§.
(1.) Élet- és munkaképesség fejlesztése.
 Kisgyermekes szülők tapasztalatcseréjének biztosítása
(2.) Az egyetemes és nemzeti ünnepek kultúrájának gondozása
 Március 15
 Október 23.
 Karácsony
(3.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása
 Bálok, színházlátogatás szervezése
(4.) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása
 Sajtótermékek, könyvek, zenei dokumentumok, színházhangversenyjegyek
árusításának elősegítése
 Információ gyűjtés és annak közsimertté tétele a lakosság előtt (Hirdetőtábla,
Hévízgyörki Hírmondó Újság)
 A lakosság különleges kulturális igényeinek segítése (Hazai és külföldi
rendezvényekre való eljutás segítése)
(5.) Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok megszervezése.
(6.) Számítógép, adatbázis, Internet használati lehetőségek megteremtése
(7.) Helyi lap (Hírmondó) szerkesztése
IV. FEJEZET
A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
8.§.*
(1.) Az Önkormányzat a Tv. 78.§.(1),(2).bek-nek megfelelően foglalt feladatainak ellátása
érdekében művelődési intézményeket tart fenn, közösségi színteret biztosít.
(2.) A (2.) bek-ben megjelölt „Közösségi színtér” szakmailag önálló. A gazdálkodással
kapcsolatos feladataikat a Hévízgyörk Községi Polgármesteri Hivatal látja el.
A közművelődési szakember a következő évre vonatkozó költségvetési elképzeléseiket folyó év
november 20-ig nyújtja be a Polgármesteri Hivatalhoz, hogy az a következő évi költségvetési
koncepcióba be tudja építeni.
*Módosította a 6/2011.(III.30.)sz.rendelet, hatályos 2011. március 30.

9.§.
Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátásába kiemelten bevonandó
intézmények és szervezetek:
(1.) Közművelődési feladat ellátásába kiemelten bevonandó intézmények:
 Petőfi Sándor Általános Iskola 2192 Hévízgyörk, Ady E.u.143.
 Napköziotthonos Óvoda 2192 Hévízgyörk, Kossuth L.u.22.
(2.) Közművelődési feladat ellátásába kiemelten bevonható szervezetek:
 Hévízgyörki Sportegyesület
 Gondolkodók Olvasóköre
 Hévízgyörki Természetbarát Egyesület
10.§.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
(1.) A törvény és az e rendeletben meghatározott közművelődési tevékenységgel kapcsolatos
irányítási, fenntartói felügyeleti jogkört a Képviselő-testület látja el.
(2.*) Az önkormányzat a Közösségi színtér törvényességi ellenőrzését, gazdálkodási
felügyeletét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Gazdálkodási Irodáján keresztül a jegyző látja
el.
(3.)/* Az önkormányzat a Közösségi színtér szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület
beszámoltatás és szakértői véleménye alapján látja el.
V. FEJEZET
Az önkormányzat közművelődési tevékenységének finanszírozása
11.§.**
(1.) Az önkormányzat a 8.§-ban meghatározott feladatok és a Közösségi színtér
fenntartásához szükséges személyi, tárgyi feltételeket teljes mértékben biztosítja.
VI. FEJEZET
A helyi közművelődés szakemberigénye
12.§.
Az önkormányzat a törvény és az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatok
ellátáshoz szükséges - jogszabályban meghatározott végzettségű és szakképzettségű - kellő
számú szakember foglalkoztatását biztosítja:
*Módosította a 6/2011.(III.30.)sz.rendelet, hatályos 2011. március 30.
**Módosította a 6/2011.(III.30.)sz.rendelet, hatályos 2011. március 30.

(1)* Az önkormányzat a törvény és az e rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatok
ellátáshoz szükséges - jogszabályban meghatározott végzettségű és szakképzettségű - kellő
számú szakember foglalkoztatását biztosítja: 1 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott

VII. FEJEZET
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
13.§.
(1.) Az önkormányzat közművelődési feladatainak anyagi
együttműködik a község gazdálkodó szerveivel, vállalkozóival.

támogatása

érdekében

(2.) A közművelődési feladatok megvalósításának elősegítése, gazdagítása érdekében
együttműködik a település civil szervezeteivel, a kulturális ágazat megyei és országos
irányítóival, a kulturális ágazat szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezetekkel.
VIII. FEJEZET
Záró rendelkezések
14.§.
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tóth Tibor
polgármester
Kihirdetve:
Hévízgyörk, 2001.november 28.
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

*Módosította a 6/2011.(III.30.)sz.rendelet, hatályos 2011. március 30.

Lukesné Csábi Ágnes
jegyző

