
Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2004. (II. 15.) ÖKT számú rendelettel módosított 17./2003.(XI.10) ÖKT. számú 

Rendelete  

Daruszentmiklós Község Önkormányzat közművelődési feladatairól   

- egységes szerkezetben  - 

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről, a 

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

adott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

A rendelet célja 

 

1.§.  

(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembe vételével meghatározza az Önkormányzat közművelődési 

feladatait.  

 

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik saját fenntartású nyilvános könyvtár 

működtetéséről, valamint szolgáltatásainak fejlesztéséről. Ezen túlmenően épít a civil 

szervezetekre, a kulturális tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint 

mindazon egyéni és a helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a település 

kulturális életét gazdagítja. 

 

A rendelet hatálya   

 

2.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Daruszentmiklós Község területén működő azon intézményekre, 

szervezetekre, vállalkozásokra, magánszemélyekre, amelyek jelen rendeletben szabályozott 

feladatokat ellátják.  

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatai  

 

3.§.  

(1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 

megvalósíthatósága érdekében nyilvános könyvtárat és közösségi színteret biztosító 

kultúrtermet tart fenn. 

 

(2) Az önkormányzat biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei 

megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a kultúrterem és a könyvtár 

szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre 

álljanak.  

 

(3) Daruszentmiklós Község Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatait 

a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

 

(4) A kultúrterem és a közművelődési könyvtár fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 

további részletszabályok megállapításánál az 1997. évi CXL. törvény (a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről) 78.§. rendelkezései az 

irányadók. 

 



 

4.§.  

A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében szerepet vállal: 

a.) az ifjúság iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminőséget és életesélyeket javító 

lehetőségeinek megteremtésében,  

b.) a fiatalok kultúrált szabadidő eltöltéséhez a feltételek biztosításában, 

c.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, 

a helyi közművelődési szokások gondozásában, ápolásában, 

d.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének kiépítésében,  

e.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításában. 

 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása: 

 

5.§.  

Daruszentmiklós Község Önkormányzata a rendeletben megfogalmazott feladatit a 

költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi 

költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a központosított előirányzatokból 

származó összeg, és a különböző pályázatokon elnyerhető támogatás. 

 

 6.§. 

A települési önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 

megvalósítására, az 1997. évi CXL törvényben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet. 

 

 

Záró rendelkezés 

 

7.§.  

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

Daruszentmiklós 2003. október 15.   

 

     Előszállás Nagyközség Jegyzője megbízásából. 

 

Zeleiné Garda Mária                                                                   Földi Ilona 

Polgármester                                                                                 aljegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 

Daruszentmiklós, 2010. február 26. 

 

      Pulainé Varga Gabriella 

       jegyző 

 



 

 

 

 

1. sz. melléklet  

 

célok feladatok Tevékenységek  

Az ifjúság iskolarendszeren 

kívüli öntevékeny, 

életminőséget és életesélyeket 

javító lehetőségek 

megteremtése  

A népességcsoportok 

gondjaihoz igazodó 

ismeretek, képességek, 

önképző, öntevékeny 

lehetőségek felkutatása, 

művelődési közösségek 

szervezése  

Közhasznú ismeretszerző 

szakkörök működtetése, 

Az iskolai képzést kiegészítő 

lehetőségek képességfejlesztő 

alkalmak biztosítása,  

Az ifjúság kreativitásának 

elősegítése, praktikus 

ismeretek átadása, 

Daruszentmiklós kulturális 

értékei és ismertté tétele 

A község hagyományainak 

természeti értékeinek, új 

kezdeményezésinek 

bemutatása, értékelése, 

közbecsülésének növelése, 

lokálpatriotizmus erősítése  

 Helyi ünnepek megtartása, 

Ünnepek, évfordulók, 

megemlékezések 

rendszerének működtetése,  

Kulturális közéleti 

információk biztosítása   

A lakosság műveltségének 

köztudatának, esztétikai 

személetének fejlesztése, 

rekreáció biztosítása   

Művészetek befogadásának 

segítése  

A már meglévő kulturális 

hagyományok bővítése 

 

A rekreáció, a szórakozás 

alkalmainak biztosítása  

 

 

Népművészeti, hagyomány 

őrző alkalmak szervezése  

Az ifjúság szórakoztatásának 

biztosítása (diszkó, bál, 

koncert) 

A felnőtt korosztály részére 

estélyek, bálok, alkalmi 

szórakozási lehetőségek 

szervezése  

Országos rendezvények 

fogadása, 

  

A lakosság kreativitásának, 

alkotókedvének tehetségeinek 

gondozása 

Kiemelkedő tehetségek 

bemutatása 

Információ áramlás 

biztosítása, 

 

Versenyeken, bemutatókon 

vetélkedőkön való részvétel, 

Amatőr művészeti csoportok 

működtetése   

A község lakossága élet-és 

teljesítő képességének 

növelése  

Fizikai erőnlét fejlesztése 

Sport és kultúra 

kapcsolatának gondozása 

 

Sportrendezvények 

megszervezése  

Falunap megszervezése  

Szüreti rendezvény 

megszervezése  

   


