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A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról 

 

 
Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Önkormányzat) a 

muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 77. §-a és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) 

bekezdése alapján – a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek, 

valamint a település lehetőségeinek, a helyi sajátosságoknak figyelembe vételével – a helyi 

közművelődési tevékenység önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I.  fejezet 

 

A helyi közművelődési feladatok meghatározása. 

 

1. §. 

 

(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyam, mentális kultúrát, 

önismeretet növelő, életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő felnőtt oktatási 

lehetőségek támogatása, a humánerőforrás fejlesztése (közhasznú tanfolyamok szervezése).  

(2) Nyári táborok ( pl. képzőművészeti, honismereti, természetvédő, kézműves, néptánc stb.) 

folyamatos segítése. 

 

2. §. 

 

(1) Hajdúbagos Község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

közreadása, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

(2) Kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó 

lehetőségek évenkénti megszervezése (kiállítások, iskolanapok, dinnyefesztivál). 

(3) A helyismereti, környezeti, természetvédő mozgalmak támogatása, a lokálpatriotizmus 

erősítése ( helytörténeti, környezetvédő táborok segítése.) 

(4) Helyi eseményekről készített dokumentumok gyűjtése, őrzése és közreadása. 

 

3. §. 

 

(1) Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, illetve ünnepek kultúrájának 



gondozása. 

(2)  A településen élők által szervezett kulturális tevékenységet végző hagyományőrző csoportok 

támogatása. 

(3) A lakosság számára színházi előadások, hangversenyek, képző-, ipari -, népi- és fotóművészeti 

kiállítások, irodalmi esték, könyv és folyóirat olvasási lehetőségek folyamatos biztosítása, 

szervezése. 

(4) Hajdúbagos kulturális közéletéhez kapcsolódó előadóművészek, alkotóművészek, amatőr 

művészek, az ezeket tömörítő közhasznú szervezetek támogatása. Néptánc, hagyományőrző 

közösségek életre hívása, működtetése, találkozók, kiállítások, fesztiválok szervezése, 

rendezése. 

(5) A nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tétele, támogatása. 

 

4. §. 

 

(1) Az ismeretszerző és terjesztő, az amatőr alkotó és előadóművészi művelődő közösségek 

tevékenységének támogatása.  

(2) Amatőr művészeti körök, alkotótáborok működésének segítése (képzőművészeti tábor) 

folyamatos támogatása.  

 

5. §. 

 

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése a közművelődés eszközrendszerével.  

(2) A civil szervezetek közismertségének elősegítése, igény szerinti segítése, művelődési 

szándékok támogatása, találkozók szervezése.  

(3) Különböző rétegek, korosztályok együttműködési tevékenységeinek támogatása.  

 

6. §. 

 

(1) Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, (testvér 

falvakkal való kapcsolat felvétele, a Debreceni Virágkarneválon fellépő csoportok meghívása). 

(2) Az idegenforgalom, a turizmus keretében a községbe látogatók számára a település természeti 

környezetének, kulturális hagyományainak, értékeinek bemutatása.  

 

 

 

7. §. 

 

(1) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a szórakozási igényekhez szükséges feltételek 

biztosítása (iskola bál, óvoda bál, egyéb helyi rendezvények szervezése).  

(2) Hozzájárulás a rekreáció helyi lehetőségeinek a kialakulásához.  



 

 

 

8. §. 

 

(1) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása a községben. 

(2) A lakosság, intézmények kulturális értékeinek bemutatásához alkalmak biztosítása (pl. iskolai 

szavalóverseny, kulturális bemutatók, stb). 

(3) A lakosság számára Internet hozzáférési lehetőség megteremtése, közművelődési 

intézményben, a Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület és Térségi 

Teleház keretén belül.  

 

II. fejezet. 

 

A közművelődési feladat ellátás szervezeti keretei. 

 

9. §. 

 

(1) A rendelet 1 – 8. §-ában megfogalmazott közművelődési feladatokat a település képviselő-

testülete és szervei, a polgármester látja el. Elsősorban az Önkormányzat által fenntartott 

Hajdúbagosi Sinay Miklós Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár működtetése útján, de a 

teendőből részt kell, hogy vállaljon a civil szervezetekkel való hatékony együttműködés 

keretén belül az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Hajdúbagosi Kulturális és 

Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület és Térségi Teleház is, valamint - az irányítás, 

ellenőrzési feladatokban való közreműködésben a helyi társadalom közművelődési 

érdekérvényesítésének segítése - a Polgármesteri Hivatal is.  

 

 

III. fejezet 

 

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái 

 

10. §. 

 

Az Önkormányzat az előző évben a közművelődésre fordított összeg inflációval és az új feladatok 

belépésével növelt összeget biztosítja az éves költségvetésben a közművelődési feladatok ellátása 

céljából. 

 

11. §. 

 



Az Önkormányzat határidőre, maradéktalanul teljesíti közművelődési megállapodásainak pénzügyi 

rendelkezéseit. 

 

 

IV. fejezet 

 

A helyi közművelődés szakember igénye 

 

12. §. 

 

Az Önkormányzat biztosítja a Sinay Miklós Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár működtetéséhez 

szükséges – a jogszabályokban meghatározott a követelményeknek megfelelő – kellő számú 

szakember foglalkoztatását, támogatja a továbbképzésüket.  

 

V. fejezet 

 

Az együttműködő partnerek 

 

13. §. 

 

Az Önkormányzat az 1-8 §-ban meghatározott közművelődési feladatainak elvégzése érdekében 

együttműködik a településen tudományos, művészeti, közművelődési tevékenységet is folytató 

közhasznú non-profit szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei, országos irányítóival, a kulturális 

élet szakmai tanácsadó és érdekvédelmi szervezeteivel, a települési székhelyű oktatási 

szervezetekkel, könyvtárral, egyházakkal, kommunikációs szervezetekkel, a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzattal, a Kölcsey Ferenc Megyei Közművelődési és Tanácsadó Intézettel. 

 

VI. fejezet 

 

Hatályba lépés 

 

14. §. 

 

(1) A rendelet  2002. július 2-án lép hatályba. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

Hajdúbagos, 2002. június 28 

 



(: Szabó Lajos :)                                         (: Dr. Szabó Adrienn :) 

   polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 


