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A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 

 
 
 
 
A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a művelődési tevékenységek támogatása 
közcél. 
Ennek megvalósítása érdekében Dunaegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a 
helyi  önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében, 
valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Tv. 77. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja a helyi közművelődésről: 
 

A rendelet célja. 
 

1. §. 
 
/1/ A rendelet célja, hogy Dunaegyháza Község Önkormányzata /továbbiakban 
Önkormányzat/ a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és 
lehetőségei ismeretében meghatározza a település közművelődési feladatait, törekvéseit, 
azonnali intézkedéseit, megalapozza a fejlődés lehetőségeit. 
 
/2/ A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik saját fenntartású közművelődési 
feladatokat ellátó épületeinek működtetéséről és a szakmai szolgáltatások folyamatos 
fejlesztéséről. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közművelődési feladatait, tevékenységét ellátó 
önkormányzati fenntartású épületeire, valamint mindazokra, akik e feladat ellátásában részt 
vesznek. 
 

A közművelődés általános szabályai, intézményrendszere 
 

3. §. 
 
/1/ A közművelődéshez való jog közérdek, az önkormányzat törvényből eredő kötelező 
feladata a község közművelődésének támogatása. Ennek érdekében az önkormányzat szerepet 
vállal: 
 

- az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket 
javító lehetőségeinek megteremtésében, 

 
- a község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 

megismertetésében, a helyi művelődési szokások gondozásában, 



 
- az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetésében, a nemzeti ünnepek 

kultúrájának gondozásában, 
 

- az ismeretterjesztő és amatőr alkotó, és művelődő közösségek, önszerveződések 
tevékenységének támogatásában, 

 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtésében, 

 
- az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításában. 

 
/2/ Az /1/ bekezdésben foglalt tevékenységek ellátására, az ehhez szükséges szakmai háttér 
biztosítására Dunaegyháza Község Önkormányzata vállalja a Művelődési Ház, Könyvtár és a 
Szlovák Tájház fenntartását és működtetését a Polgármesteri Hivatal szakfeladatán belül. 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4. §. 
 
/1/ Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 
melynek megvalósulása érdekében az önkormányzat az alábbiakban határozza meg a 
feladatokat közművelődést szolgáló épületekben: 
 
a./  A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megteremtése, megismertetése, ápolása. 
 A helyi szokások gondozása érdekében: 
 
 - minden év őszén kerüljön megrendezésre a szüreti felvonulás és bál, 
 - a helyi ifjúsági tánccsoport mutassa be lehetőség szerint minél több helyen a helyi 

szlovák kisebbség táncait, játékait. 
 
b./ Az egyetemes, a nemzeti és a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,  

befogadásának elősegítése érdekében 
 
 - minden évben kerüljön megrendezésre a „Napraforgó” nemzetiségi  táncos találkozó, 

melyen különböző nemzeti kisebbségek mutatkoznak be, 
 - az önkormányzat támogatja a „Rezeda” Citerazenekar működését,  
 - támogatja a nyugdíjas klub énekkarának fellépéseit, 
 - a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 

lehetőséget biztosít. 
 
c./ Az Önkormányzat lehetőséget biztosít az amatőr alkotók részére bemutatkozásra. 
 
d./ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítésére az önkormányzat: 
 
 - a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeit – igényeket 

figyelembe véve – segíti és művelődési szándékait támogatja, 
 -  fogadja és gondozza a szolidáris akciókat, 



- oktatási, kulturális, környezetvédelmi, szociális célú alapítványok, közhasznú 
szervezetek  helyi együttműködéséhez, szolidáris szándékú tevékenységeik céljára a 
Művelődési Házat ingyenesen biztosítja. 

 
e./ Az önkormányzat fenntartja és a lakosság tevékeny közreműködésével és felajánlásaival 

fejleszti a Szlovák tájházat, valamint biztosítja, hogy a Tájház egész évben látogatható 
legyen. 

 
f./ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása érdekében: 
 
 - információkat gyűjt és közzé teszi a település oktatási, kisebbségi, egyházi 

intézményei, szervezetei, civil találkozói által kínált művelődési lehetőségeket. 
 

Fejlesztési program 
 

5. §. 
 
/1/ Az önkormányzat a közművelődés jellegéhez méltó megjelenés, felszereltség 
biztosítását tartja szem előtt. Ezen cél megvalósításához a saját forrás biztosításán túl igénybe 
veszi a pályázati támogatásokat és a területfejlesztési támogatásokat. 
 
/2/ A pályázatokon való részvételhez szükséges önrészt az önkormányzat biztosítja. 
 
/3/ Közép távú fejlesztési célként tűzi ki az önkormányzat a Művelődési Ház belső 
felújítását. 
 
/4/ Rövid távú cél – két éven belül – a községi könyvtár számítógéppel való ellátása, 
valamint a Tájház riasztó rendszerének kiépítése. 
 

Önkormányzati feladatok finanszírozása 
 

6. §. 
 
 
Az Önkormányzat a közművelődési feladatok finanszírozására /dologi, személyi kiadások/ 
éves költségvetésében biztosít anyagi  keretet, mely az állami normatívából, saját 
bevételekből és az önkormányzat által biztosított támogatásból áll. 
 

Feladatellátás személyi feltételei 
 

7. §. 
 
Az Önkormányzat által meghatározott közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat 
alkalmazásában álló részfoglalkozású segéd könyvtáros működik közre, aki a polgármester 
irányításával és utasítására ellátja a Tájház gondnoki feladatokat is. 
Az Önkormányzat feladatainak ellátása során együttműködik a helyi általános iskolával, a 
helyi egyházakkal, civil szervezetekkel, a megyei, regionális, országos művelődési 
szervezetekkel, közigazgatási szervekkel. 
 
 



Záró rendelkezések 
 

8. §. 
 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
 Nagy Tamás     Zsidóné Faragó Monika 
 polgármester        jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


