
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

 

12/2008. (X. 22.)  ÖR. RENDELETE 

 

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 

 
(Egységes szerkezetben a módosítására megalkotott 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelettel.) 

 

Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a 

alapján a közművelődési és nyilvános könyvtári feladataira, annak formáira és azok 

ellátásának módjára az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy Nagydorog Nagyközség polgárainak érdekeit szem előtt tartva 

meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, 

finanszírozásának módját és mértékét. 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Nagydorog Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat 

által fenntartott intézményekben közművelődési, nyilvános könyvtári szakfeladaton 

alkalmazott szakemberekre valamint a közművelődési tevékenység egyéb résztvevőire. 

 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI ÉS ELLÁTÁSI 

FORMÁJA 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága 

érdekében közösségi színteret biztosít, illetve közművelődési szakembereket 

foglalkoztat (szakfeladati formában). Az önkormányzat a közművelődés körében 

ellátandó feladatait a (2) bekezdés szerinti szervezeti keretekben látja el. 
 

(2) Az önkormányzat szakfeladati formában látja el az alábbi tevékenységeket: 

 

- a lakosság közművelődési és sport (tömegsport) igényeinek kielégítéséhez 

programok szervezése, lebonyolítása, 

- teleház szolgáltatások nyújtása, 

- települési ünnepek, rendezvények szervezése, 

- települési média működtetése, 

- nyilvános közkönyvtári ellátás, 

- Kalap és Sipkamúzeum, 
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- valamennyi, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a települési önkormányzat 

kötelező feladataként megjelölt, de jelen bekezdésben külön nem nevesített, a 

közművelődéshez kapcsolódó tevékenység.  

 

4. § 

 

Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában rögzített feladatok közül a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a 

törvény és a helyi lehetőségek alapján az alábbiakban határozza meg, az általa ellátott 

feladatok formáját a helyi közművelődési feladatok támogatása körében: 
 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 

megteremtése:  

aa) Az önkormányzat segíti a civil szervezetek tevékenységét az ehhez szükséges 

helyiség biztosításával, informatikai segítségnyújtással, továbbá költségvetési 

támogatás nyújtásával, melynek szabályait külön önkormányzati rendelet 

határozza meg.  

ab) Az önkormányzat igény szerint szakképző tanfolyamokat szervez az érdeklődők 

számára, az illetékes Munkaügyi Központtal együttműködésben tájékoztatást nyújt 

az aktuális munkalehetőségekről.  

ac) Az önkormányzat népfőiskolát szervez a település és annak környékén élő 

lakosság általános műveltsége fejlesztése, szabadidejének hasznos eltöltése 

céljából.  

ad) Az önkormányzat az irodalmi értékek lakossággal való megismertetése érdekében 

a nyilvános közkönyvtári tevékenységhez kapcsolódóan író-olvasó találkozókat 

szervez. 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:  

ba) Az önkormányzat a helyi alkotók munkáiból rendszeresen kiállításokat szervez, 

továbbá a helyi médiában népszerűsíti tevékenységüket.  

bb) Az önkormányzat a helyben működő hagyományőrző civil szervezetekkel 

(hagyományőrző egyesület, néptánc egyesület) közös rendezvényeket szervez (így 

különösen szüreti felvonulást, májusfaállítást, néptánc találkozót). 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 

gondozása: az önkormányzat együttműködik a helyi kisebbségekkel, segítséget nyújt 

számukra a kultúrájuk megőrzését és bemutatását célzó rendezvények megtartásában. 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

támogatása: az amatőr alkotók számára az önkormányzat pályázatokat ír ki, melyek 

alkalmával az amatőr alkotóknak szakmai zsűri előtt lehetőségük nyílik alkotásaik 

megmérettetésére, majd azok tárlat keretében történő kiállítására. 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése: a helyi társadalom közösségi életének javítása, a kultúrált szórakozási 



 3 

lehetőségek megteremtése érdekében az önkormányzat bálokat, egyéb szórakoztató 

közösségi rendezvényeket szervez. 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése: az 

önkormányzat testvértelepülési kapcsolatot ápol a romániai Igazfalvával, melynek 

keretében közös rendezvényekkel segíti a testvértelepülés lakossága kultúrájának 

megismerését. 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:  

ga) Az önkormányzat klubhelyiségében a térítésmentes lehetőséget biztosít az internet 

használatára, zenehallgatásra és közösségi színteret biztosít a lakosság számára.  

gb) A nyilvános közkönyvtári ellátáshoz kapcsolódóan az önkormányzat a gyermekek 

részére játszósarkot biztosít. 

 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában az e rendelet 4. §-ában 

foglaltakon túlmenően együtt kíván működni: 

a) az általa fenntartott más, elsődlegesen nem közművelődési profilú intézménnyekkel, 

b) a kulturális tevékenységet is végző – a 4. §-ban nem említett - társadalmi, civil 

szervezetekkel, 

c) az egyházakkal, 

d) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, megyei és kistérségi szinten működő 

intézményekkel. 

 

(2) Az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban megjelölt intézményekkel, szervezetekkel az 

önkormányzat az általa fenntartott intézmények részéről el nem látott közművelődési 

feladatok ellátására a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-ában meghatározott 

közművelődési megállapodást köthet. 

 

 

A KÖZMŰVELŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK FINANSZÍROZÁSA 

 

6. § 

 

Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait a mindenkori éves 

költségvetéséből finanszírozza. Ennek formája a saját bevétel, a központi költségvetésből 

származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg, 

valamint a különböző pályázati úton elnyerhető támogatás. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

7. §  

E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. 

8. §
1
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Dobri István sk. dr. Sátor Vera sk. 

polgármester jegyző 

 

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került. 

Nagydorog, 2008. október 22. 

dr. Sátor Vera sk. 

      jegyző 

 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg hiteléül. 

Nagydorog, 2009. október 1. 

 

dr. Sátor Vera 

      jegyző 

 

                                                 
1
 Beiktatta: 22/2009. (X.1.) ÖR. rendelet 2. § (6) bek. Hatályos: 2009. október 1-től. 


