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Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2000. (V.15.) Ör. 

az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól

(Egységes szerkezetben a 15/2009 (X. 19.) Ör-el)

Deszk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési 
feladatok ellátása érdekében a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (továbbiakban Tv.) 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi 
rendeletet alkotja:

l.§

A rendelet célja
(1) A rendelet célja, hogy Deszk község polgárainak érdekeit szem előtt tartva 
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáit, 
finanszírozásának formáját és mértékét.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású 
közművelődési intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos 
fejlesztéséről. Ezen túlmenően az önkormányzat az intézményi és szakmai 
önállóság tiszteletben tartásával épít a helyi civilszervezetekre, a kulturális célú 
tevékenységet végző vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi 
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a település kulturális életét gazdagítja.

(3) A közművelődési rendelet kiemelt céljai:
a.) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása 
b.) A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti munka fejlesztése, 

hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom 
kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a 
„gazdatudat” a helyi értékek védelmének erősítése.

c.) A kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek 
hagyományainak gondozása, fejlesztése, illetve az ezt fölvállaló közösségek 
munkájának segítése az előzőekben megfogalmazottakban.

d.) Az ifjúsági korosztály kulturális életének fejlesztése, művelődési 
kezdeményezéseinek segítése. Az időskorú népesség közművelődési 
lehetőségeinek, közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális 
kapcsolatainak gazdagítása

e.) Az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti csoportok, műhelyek 
létesítése, illetve a meglévők munkájának segítése. Kiemelkedő tehetségű helyi 
alkotóknak bemutatkozási lehetőség biztosítása, szakmai támogatása.
f.) A civil közösségek együttműködésének ösztönzése.

g) ) A település, természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté 
tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése. Kapcsolat a 
testvérfalvak kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a kulturális turizmus 
támogatása.

h.) A település adottságából, az intézményi ellátottságból adódóan regionális feladatok 
fölvállalása

i.) A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás folyamatos ellátása.

2.§
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A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a 
közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, és alkalmazottaira.

3.§
A település közművelődési feladatainak meghatározása

Deszk Község Önkormányzatának kötelező feladata az alábbi közművelődési 
tevékenységek támogatása:

a.) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek 
megteremtése.

b.) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése:
ba) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek, adottságainak 
közismertté tétele, a helyi tudás, lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erősítése 
érdekében, a helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító 
összefogások ösztönzése, hatékonyságának segítése, helytörténeti, település 
ismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, 
találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése.
bb) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről 
dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő 
közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének 
ismertté tétele, szerepük növelése.

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása:
ca) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása. Az 
ünnep együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez együttlétek 
biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások kínálata, 
irodalmi estek, filmklubok, művészeti baráti körök szervezése.
cb) Népdal, néptánc, kézműves kör, működtetése, találkozók, fesztiválok 
szervezése. A nemzeti, kisebbségi és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az 
egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés lehetőségeivel 
élményeinek gazdagítása.
cc) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 
lehetőségek biztosítása, speciális kisközösségek szerveződésének támogatása
cd) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, lehetőségeinek 
felkutatása, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális, 
esetleg országos vagy nemzetközi nagyrendezvények szervezése.
d.) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása:
da) Amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó 
táborok kínálata:
db) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, 
táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti képességek 
fejlesztéséhez tanfolyamok, nyári táborok szervezése, a táborban készült művekből 
bemutatók, kiállítások rendezése.
dc) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai 
támogatásának biztosítása.



3

e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése:
ea) A település civil közösségeinek segítése, művelődési szándékaik támogatása.
eb) A civil közösségek közismertségének gondozása, bemutatkozó fórumok, 
találkozók szervezése, különböző civil közösségek közötti együttműködés 
kezdeményezése.
ec) Az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozása, intézményi 
segítése.
f.) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
fa) A tájékoztatási alkalmak kialakítása, rendszeressé tétele a lakosság felé.
fb) A közművelődés mecénásaival együttműködés kialakítása.
fc) Kapcsolat építése, a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, a 
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.
g.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:
ga) A közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi 
művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak 
megfelelő esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra, valamint az adott 
tevékenységet segítő szakember biztosítása.
h.) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása:
ha) A közművelődési intézmény színterében újság, könyv-, zenei-, és videó 
dokumentumok használatának lehetősége. Információk gyűjtése a közeli Szeged 
kulturális lehetőségeiről, s ezek közzététele.
hb) A település amatőr művészeti csoportjainak menedzselése, a helyi újság, 
szerkesztőivel kapcsolat folyamatos tartása. Hazai és külföldi kulturális 
eseményekre, színházi előadásokra, turista utak lehetőségeinek kínálata, 
szervezése. A helyi idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek 
ösztönzése.
hc) A lakossági hirdetésekhez színtér biztosítása. Jeles napokon sokadalmak 
szervezése.
hd) Fénymásolás lehetősége. Számítógép, adatbázis, Internet használati lehetőség 
biztosítása.

4.§
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kerete

(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az általa fenntartott és 
működtetett, részben önálló gazdálkodású Deszki Művelődési Ház és Könyvtárral, 
mint többfunkciós költségvetési intézménnyel látja el, az intézmény alapító 
okiratában foglaltak szerint.
(2) Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézménynek minden év 
január3l-ig el kell készítene az intézményéves munkatervét, amely az előző év 
értékelését, és a tárgyév munkaprogramját tartalmazza. A munkatervet az 
Oktatásügyi, Közművelődési és Ifjúsági Bizottság véleményezését követően az 
képviselőtestület hagyja jóvá.

5.§
A közművelődési megállapodás

(1) Az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény által el nem 
látható feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet a tv. 
követelményeinek megfelelő jogi vagy magánszeméllyel.
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(2) Közművelődési feladat megállapodás keretében csak akkor látható el, ha azt az 
önkormányzati intézmény nem tudja ellátni, illetve ha a feladat ellátása ezáltal 
magasabb színvonalú, hatékonyabb, és költségmegtakarítást eredményez.
(3) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra nyilvános pályázatot kell 
kiírni. A pályázati és az elbírálási határidő 30 nap. A pályázatokat az Oktatásügyi, 
Közművelődési és Ifjúsági Bizottság véleményezi, ha szükséges, külső szakértő 
bevonásával.
(4) A közművelődési megállapodás feltételét az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

(1) Az önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatait 
költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi 
költségvetésből származó normatív támogatás, a központosított előirányzatokból 
származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból 
pályázati úton nyert összeg.
(2) Az önkormányzat az e rendeletében rögzített feladatait, vagy egyéb kulturális 
feladatokat ellátó jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező személyi 
egyesüléseket, civil szerveződéseket és magán személyeket pénzügyi 
támogatásban részesítheti az éves költségvetési rendeletben a szervezetek 
támogatására előirányzott összeg terhére. A támogatási kérelmek elbírálásáról a 
képviselőtestület dönt.

7.§
Díjmentes és díjköteles közművelődési feladatok

Díjmentes kör: a díjmentes és díjköteles szolgáltatások körét e rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza.

8.§
Záró rendelkezések

(1) e rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben meghatározott módon a jegyző 

gondoskodik.

Záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Simicz József s.k. Dr. Bata Marianna s.k.
polgármester jegyző

A dőlt betűvel szedett rendelkezések hatálybalépésének időpontja: 2009. 10. 19.

Dr. Román Éva s.k.
      jegyző
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1. sz. melléklet a 7/2000. (V. 15.) Ör. -hez

Közművelődési megállapodások szabályai

1. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú 
társadalmi szervezet, gazdasági társaság illetve felsőfokú közművelődési szakirányú 
végzettségű egyéni vállalkozó láthat el.

2. Az 1, pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel:
a) legalább három éves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési 

tevékenység,
b) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal 

való igazolása.
c) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására.

3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel:
a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban illetve 

alapító okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata,
b) a szervezet legjobb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 30 

napnál nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív 
hiteles másolata.

c) Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú 
végzettség oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk

d) Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője - betéti 
társaság esetében egy beltagja - felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű.
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2. sz. melléklet a 7/2000. (V. 15.) Ör. -hez

Közművelődési szervezetek díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre

1. Díjmentes szolgáltatások:
a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 

munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú 
közösségek és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, 
közművelődési, közösségi tevékenysége, valamint mindazon saját tevékenység, 
mely az intézménynek közvetlen kiadással nem j ár.

b) Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

2. Díjköteles szolgáltatások:
a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az intézménynek saját 

költségvetéséből közvetlen kiadással jár.

3. A szolgáltatás díjának mértéke:
a) Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles.
b) A nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint 

állapíthatók meg.
c) A díjköteles tevékenységek ügyvitele az érvényes pénzügyi jogszabályok szerint 

szigorú elszámolású nyomtatványokkal és könyveléssel történik.


