
 
Döbrököz Községi Önkormányzat 

7/2005. (VII. 01.) számú ÖK rendelete 
 

AA  hheellyyii  kköözzmműűvveellőőddééssii  ffeellaaddaattookk  eellllááttáássáárróóll  
 
Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször 1990. évi LXV. tv. 16 §-ának (1) bekezdése, a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1997. évi CXL. tv. 77. §-
ának felhatalmazása alapján a helyi közművelődésről az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed  
az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok alkalmazottaira.  
 
 

Az önkormányzat alapelvei, közművelődési feladatai 
 
2. § 

 
(1) A közművelődési feladat ellátás kiemelt céljai:  

• a közösséghez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 
• természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi értékeink közismertté tétele, a 

„kulturális turizmus” támogatása. 
• közművelődési, kulturális hagyományok ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek 

védelmének erősítése.  
• községünk ünnepeinek színvonalas rendezése,  
• az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekegyesítési, művelődési kezdeményezéseinek 

segítése 
• az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek a támogatása 
• hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrány mérséklése 
• más kisebbségi kultúra megismertetése, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése, 

különös tekintettel a településen élő kisebbség kultúrájára.  
• az iskola rendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

esélyt javító tanulási, felnőtt oktatási lehetőségek segítése 
• a civil közösségek művelődésének, együttműködésének ösztönzése 
• a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése 
• a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása 
• a környezetkultúra javítása, településesztétikai kultúra fejlesztése, helyi értékek védelmének 

erősítése. 
 

(2) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, 
világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e rendeletben rögzített jogok 
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megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti, vagy társadalmi származás, 
vagyoni, születési különbségtétel nélkül.  
 
 

II. FEJEZET 
 

Az önkormányzat közművelődési feladat- ellátási struktúrája 
 

3. § 
 

(1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
Döbrököz Község Önkormányzata támogatja a közművelődési-, művészeti-, 
sporttevékenységet és a hagyományőrzést. E feladatok ellátásához az önkormányzat közösségi 
tereket biztosít saját intézményeiben, illetve megállapodások alapján.  

(2) Az önkormányzat fenntartásban működő közművelődési feladatokat ellátó intézmény: 
könyvtár, felújítás alatt álló művelődési ház és ifjúsági ház. 

 
 

A közművelődési tevékenység irányítása 
 

4. § 
 

(1) Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési feladatok 
tekintetében iránymutató, program-meghatározó és finanszírozó szerepet tölt be.  

(2) A közművelődési feladat ellátását segítő Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Munkacsoport 
• előkészíti a község kulturális és sportterületet érintő képviselő-testületi előterjesztéseket 

és beszámolókat 
• javaslatot tesz a kulturális- és sportprogramokra, a lehetőségek bővítésére 

(3) A közművelődési programok, és munkatervek végrehajtásával kapcsolatos koordináló 
tevékenységet az alpolgármester látja el 

 
 

III. FEJEZET 
 

Együttműködő partnerek 
 

5. § 
 

Döbrököz Község Önkormányzata közművelődési feladatainak ellátásában számít a kulturális célú 
egyesületekre és magánszemélyek együttműködésére 

 
 
 

IV. FEJEZET 
 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 
 

6. § 
 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében az e rendelet 3. § (2) 
bekezdésében felsorolt intézmények esetében a finanszírozást az éves költségvetésében határozza 
meg.  
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V. FEJEZET 

 
Záró rendelkezés 

 
7. § 

 
(1) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 

módon gondoskodik  
 
 
Döbrököz, 2005. június 30. nap. 

 
     

             Szili Lajosné         Gyugyi János   
                 polgármester             jegyző 
 
 
 
 

Záradék: 
 
Jelen rendelet 2005. július hó 1. napján kihirdetésre került.  
 
 
 
Döbrököz, 2005. július hó 1. nap 
 
 
        Gyugyi János 

   jegyző 
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