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Makád Község Önkormányzata közművelődési feladatairól 
 

egységes szerkezetben 
 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §.-a felhatalmazza a helyi önkormányzatot arra, hogy a 
törvényben foglalt közművelődési célkitűzések meghatározására, a feladatok ellátásának 
biztosítására helyi rendeletet alkossanak. 
A közművelődési rendelet célja, hogy a törvényben előírt alapelveket és általános 
célkitűzéseket községünk konkrét viszonyaira adaptálja, meghatározza a települési 
közművelődési célokat, a megvalósításukhoz szükséges feladatokat és intézkedéseket, a 
közművelődés helyi irányításának szabályait, a művelődés intézményi és civil 
kapcsolatrendszerét, a finanszírozás módját, a feladatok ellátásának szervezeti kereteit, az 
együttműködés formáit, a közművelődési tevékenység irányításának és ellenőrzésének 
gyakorlatát, valamint a lakosság közművelődési tájékoztatásának és képviseletének 
biztosítását. 
E rendelet tartalmában maximálisan igyekszik figyelembe venni Makád község polgárainak 
művelődési igényeit, az önszerveződő formációkat, szándéka tisztelni és támogatni a 
hagyományokat és a hagyományteremtő kezdeményezéseket, ösztönözni a település múltját 
feltáró, jelenét dokumentáló, lokálpatrióta szemléletű tevékenységet. 
A törvényi felhatalmazás alapján, a fenti célok megvalósítása érdekében Makád Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja meg: 
                                                                   1.§. 
(1) Makád Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja, hogy a 
közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenységek 
támogatását közcélúnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 
tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 
önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában valamennyi résztvevő 
együttműködését. 
(2) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a 
szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében eltérő intézmények megfelelő szintű 
működését és együttműködését. Gondoskodik a közművelődési feladatok ellátásához 
szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeiről, a már meglévő 
intézményi háttér állandó fejlesztéséről. 
                                                              2. §.  
(1) A rendelet célja, hogy Makád kulturális egysége érdekében, a helyi  községi-közösségi 
társadalom művelődési és kulturális igényeinek, hagyományok, lehetőségek és sajátosságok  
figyelembe vételével meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait. 
(2) Az Önkormányzat 

a) meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok 
ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, 

b) jogszabályi keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és 
infrastruktúra biztosításához, a község hagyományainak ápolásához, a helyi 



társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi 
értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás 
fejlesztéséhez, 

c) gondoskodik a saját fenntartású közművelődési intézményhálózat működtetéséről és 
szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről, 

d) az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, 
a kulturális célú tevékenységet (is) végző gazdasági vállalkozásokra, valamint 
mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a 
település életét gazdagítja, 

e) tevékenysége során szorosan együttműködik a környezetében tevékenykedő 
önkormányzatokkal, a megyei önkormányzattal. 

                                                                     3. §. 
E rendelet hatálya kiterjed Makád község területén működő azon intézményekre, 
szervezetekre, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek/akik a jelen 
rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.  

                                                                     4. §. 
(1) Makád Községi Önkormányzata közművelődési szakmai szolgáltató feladatkörében 
különösen 

a) elősegíti a község területén működő szervezetek közművelődési működési céljainak 
megvalósítását, 

b) figyelemmel kíséri, gyűjti, rendszerezi, értékeli a közművelődési tevékenységgel, 
szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, 

c) részt vesz a helyi, körzeti, regionális, megyei, országos és nemzetközi 
közművelődési folyamatokban, a hagyományok ápolásában, az új típusú 
kezdeményezésekben, kísérletek közreadásában, szellemi műhelyekkel való 
együttműködésben, 

d) koordináló szerepkörében tapasztalatcseréket és konferenciákat szervez, 
kiállításokat és bemutatókat rendez, illetve ilyen célú rendezvények szervezésében 
közreműködik, 

e) együttműködik az országos, a regionális, a megyei és a térségi szakmai és 
érdekképviseleti szervezetekkel. 

(2)  Makád Község Önkormányzata az 1997. évi  CXL. törvény 76. §. (2) bekezdésében 
meghatározott helyi önkormányzati feladat-ellátási formák értelemszerű ellátását - a település 
hagyományainak és a helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alapján - vállalja. 
Konkrétan 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző és szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
c) az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismerését és gyarapítását, 
d) az ismeretszerző, az amatőr művelődési közösségek tevékenységének támogatását, 

felkarolását, 



e) a helyi közösségi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének 
érdekérvényesítését, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges alapvető feltételek megteremtését, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását. 

(3) Makád Község Önkormányzat a fent vállalt törvényes feladatain túl is  
a) támogatja a kortárs művészetek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését, a 

környezetkultúra javítását, a település esztétikai kultúrájának fejlesztését, az 
ünnepek kultúrájának gondozását, 

b) tevékeny szerepet vállal a gyermek és ifjúsági korosztály iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, kulturális lehetőségeinek megteremtésében, a fiatalok kulturált 
szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításában, Makád szellemi, 
művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetésében, kulturális arculatát 
erősítő nemzetközi jelentőségű, országos, regionális, megyei, térségi 
nagyrendezvények megszervezésében, az amatőr alkotó közösségek 
tevékenységének támogatásában, a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra 
értékeinek megőrzésében, megismertetésében. 

(4) Makád Község Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti 
a) a község környezeti, szellemi értékeinek, hagyományainak feltárását, ápolását, a 

lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítését, a városi polgári élet és 
életmód fejlesztését, 

b) Makád és környezete művészeti, népművészeti, közösségi értékeinek, kiemelkedő 
személyiségei tevékenységének bemutatását, elismerését, 

c) a speciális helyzetű népességcsoportok - a sérültek, a hajléktalanok, a 
szenvedélybetegek, az időskorúak, a pályakezdők. - közművelődését, az élet- és  
munkaképességük növekedése érdekében a mentális kultúra terjesztését, a 
gondjaikhoz igazodó ismeretek, képességek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek 
felkutatásának segítését és művelődési közösségeik szakmai támogatását, 

d) olyan folyamatok és kezdeményezések támogatását, amelyek a szülők és a nevelők 
együttes tevékenységének hatékonyságát fejlesztik, 

e) a kimagasló értéket képviselő zenei, képző-, fotó- és táncművészeti együttesek és 
civil szervezetek bemutatóinak, fesztiváloknak, kiállításoknak a támogatását, 
kapcsolatépítést a testvértelepülés(ek) kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

     
5. §. 

 Az Önkormányzat a közművelődési feladatait az alábbi szervezeti keretek között látja el: 
a.) Közösségi szintér biztosítása útján. 
b.) Közművelődési feladatai ellátásába közművelődési megállapodások alapján 

bevonva alapítványokat, gazdálkodó szervezeteket, vállalkozásokat, egyesületeket, 
egyéb közösségeket. 
 



5/A. §1 
(1) Közművelődési közösségi színtérként szolgáló helyszín a Makád, Kossuth L. u. 5. 
(hrsz: 57.) szám alatti Művelődési Ház épülete. 
(2) A közművelődési közösségi színtérként szolgáló Művelődési Ház épületét az e 
rendeletben megfogalmazott célokra használatra bárki igénybe veheti. 
 

                                                                      6. §.  
(1) Makád Község Önkormányzata e rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait az éves 
költségvetéséből finanszírozza.  
(2) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében külön kiemelt program-finanszírozást 
biztosít a Makádiak Napja rendezvényeinek. 

 
                                                                 7. §. 
(1) Az Önkormányzat az intézményei útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési 
tervekről, lehetőségekről, programokról. 
(2) Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közművelődési terveket, 
lehetőségeket, programokat rendszeresen tartalmazza a helyi írott sajtó, az elektronikus 
média. 
(3) A közművelődési feladatok  végrehajtása, a lakosság támogatásának, cselekvő 
részvételének biztosítása érdekében valamennyi érdekelt köteles a saját és egymás 
programjait plakátokon, hirdető táblán elhelyezni, szórólapokon közétenni és a lakosság mind 
szélesebb köréhez eljuttatni. 

9. §. 

Ez az önkormányzati rendelet 2005. október 15. napján lép hatályba. 
 
  B ó d i s    I s t v á n    Z i n g e r   M i k l ó s 
      polgármester               jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve: 2005. 10. 7.-én 
        Zinger Miklós 
             jegyző 

       
A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2020. április 9-én megtörtént. 
 
 
       Csománé dr. Dreska Hajnalka 
             aljegyző 

 
1 Beiktatta a 3/2020. (IV.9.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. április 9-től 


