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Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019 (VIII.29.) 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet célja, hogy Dömös község közművelődési életében meghatározza az önkormányzat 
közművelődési feladatait, formáit, az önkormányzat által támogatott közművelődési tevékenységet, 
építve a községben működő intézményekre, civil szervezetekre, egyéni és közösségi 
kezdeményezésekre, amelyek Dömös kulturális életét gazdagítják. 

2. §1 

A rendelet hatálya kiterjed Dömös Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 
közigazgatási területén működő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezetekre, magánszemélyekre, amelyek jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják. 

3. § 

E rendeletben használt fogalmak alatt a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kult. tv.) meghatározott 
fogalmakat kell érteni. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai 

4. § 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatását a helyi társadalom művelődési 
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok 
alapján 
a) az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével 

aa) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

ab) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
ac) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosításával és 

b) a helyi közművelődési tevékenység pénzügyi támogatásával 

                                                 

1 A 2. § a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával 
megállapított szöveg. 
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(a továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) biztosítja. 

(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti különösen: 
a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését célzó tevékenységek támogatását, a helyi művelődési szokások gondozását, 
b) a nemzeti kultúra értékeinek őrzését, megismertetését, 
c) méltó megemlékezést a nemzeti ünnepekről, az ünnepek kultúrájának gondozását, 
d) közművelődési rendezvények, kiállítások, bemutatók szervezését, 
e) művelődő közösségek, klubok, civil szervezetek befogadása, létrehozása, működésük és 

érdekérvényesítő tevékenységük segítése, 
f) közreműködés a község szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak feltárásban, 

megismerésében, 
g) segíti a település helytörténeti, néprajzi értékeinek megismerését, közkinccsé tételét 
i) lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítését. 
 

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásának módja 

5. § 

(1) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési feladatait közösségi színtér 
biztosításával látja el. 

(2) Közösségi színtér: az önkormányzat tulajdonában álló díszterem (2027 Dömös, Táncsics Mihály 
út 2.), valamint 2027 Dömös, Szent István u. 2. szám alatti ingatlan (volt iskolaépület). 

(3)2 Az önkormányzat a települési könyvtári ellátás biztosítása érdekében együtt működik a települési 
könyvtári szolgáltató hellyel és a területileg illetékes megyei könyvtárral. Az önkormányzat által 
biztosított könyvtári szolgáltató hely címe: 2027 Dömös, Szent István utca 2. 

 

4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása 

6. § 

Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az e rendeletben megfogalmazott 
közművelődési feladatait a költségvetési rendeletében meghatározott mértékben finanszírozza. A 
finanszírozás forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív 
állami hozzájárulás, központosított előirányzatokból származó összeg és a pályázati úton elnyerhető 
támogatás. 

5. Záró rendelkezések 

7. § 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

                                                 

2 Az 5. § (3) bekezdését a Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 23.) önkormányzati 
rendelete 2. §-a iktatta be. 
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(2) Hatályát veszti Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV.23.) 
önkormányzati rendelete. 

 

 
 Herman Jenőné      dr. Endre Szabolcs 
    polgármester       jegyző 
 
 
 
Rendeletet 2019. augusztus 29. napján kihirdettem. 
 
 
         dr. Endre Szabolcs 
          jegyző 


