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DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

10/2016.(IX.26.)  

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról 

 

Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

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

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet 

alkotja: 

 

I. Fejezet  

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési 

szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 

 

II. Fejezet  

Különös rendelkezések 

 

3. Az Önkormányzat kötelező és vállalt közművelődési feladatai 

2.§ 

 

(1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kötelező 

feladatainak tekinti: 

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

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, 

b) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését, 

c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 

d) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését, 

e az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, 

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek 

kultúrájára, 

f) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 

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

támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és 

szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, 

h) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítését, 

i) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését; 

j) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását; 

k) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 
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(2) Az önkormányzat segíti, illetve támogatja továbbá: 

a. az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit; 

b. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, művelődési 

kezdeményezéseit ; 

c. a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét; 

d. a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszerveződő 

tevékenységének erősítését, a városi polgárok életminőségének javítását. 

 

 

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásában együtt kíván működni: 

a. a város oktatási intézményeivel; 

b. a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel; 

c. a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel; 

d. egyházakkal; 

e. Demecser Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával; 

f. a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel szerv [az a) - e) továbbiakban együtt: más közművelődési 

szervezetek]. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével vagy támogatási 

szerződés keretében segíti elő a más közművelődési szervezetek feladatellátását. 

 

 

4. § 

 

(l) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és 100 %-os 

tulajdonában álló Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye: 4516 Demecser Szent István út 2-4. sz., adószáma: 

14569355-2-15, cégjegyzék száma: 15-09-073590, a továbbiakban: Társaság) útján látja 

el a Társasággal kötött feladatellátásról szóló megállapodás keretében. 

(2) A Társaság közművelődési feladatait és az általa nyújtott közművelődési 

szolgáltatásokat a Társaság alapító okirata és a Társasággal kötött feladatellátásról szóló 

megállapodás határozza meg. 

 

 

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

5.§ 

Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetéséből finanszírozza. 

Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó állami 

hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami 

pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás. 
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III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

6. § 

 

(1) E rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési 

tevékenység támogatásáról szóló 3/2002.(I.30.) számú rendelet. 

 

 

 

Váradi László                                                 Dr. Mátyás B. Szabolcs 

            polgármester                                                               jegyző 
 

 

A rendeletet 2016. szeptember 26-án kihirdettem: 

        Dr. Mátyás B. Szabolcs  

         jegyző 


