
Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
10/2005.(VII. 10.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről 
 

Bakonykuti Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az önkormányzatokról 
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésére 
figyelemmel a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77. 
§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi  közművelődési tevékenységgel 
kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység 
megvalósulásában résztvevőkre, az önkormányzat közművelődési intézményire, 
azok alkalmazottaira, illetve működtetőire. 
 

2. § 
 
Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása 
során arra törekszik, hogy  
(1) biztosítsa Bakonykuti község polgárainak jogát  

a./ a településünk közművelődési és kulturális hagyományainak 
megismeréséhez, a nemzeti és nemzetiségi  kultúra értékeinek, valamint 
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez a rendelkezésére 
álló eszközök útján, 
b./ műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, 
közművelődési jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi 
segítségre közösség létrehozásához, közművelődési közösségi szintér 
szervezéséhez és jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet 
alapításához és működtetéséhez. 

(2) a települési közművelődési célok megvalósítása érdekében segítse a civil 
szervezetek művelődési törekvéseit, széleskörű együttműködést alakítson ki a 
társadalmi szervezetekkel. 
 

3. §1 
 

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység folyamatos megvalósítása 
érdekében közösségi színtérként és könyvtárként biztosítja és üzemelteti a 8046 
Bakonykúti, Jókai utca 1. szám alatti, 130/2. hrsz-ú ingatlanon található 
„Többfunkciós közösségi teret”. 

 
1 Módosította a 3/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. április 29-től 



II. 
 

Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 

4.§ 
 
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során 
feladatainak tekinti: 

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

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, 
gazdagítását, 

c) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését 
d) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák 

megismertetését, gyarapítását, különös tekintettel a településen élő 
nemzetiségi kisebbség kultúrájára, 

e) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását, 
f) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
g) találkozók, bemutatók rendezését 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását, kapcsolatok építését a 

közművelődés megyei és országos szervezeteivel. 
(2) 2 

III. 
 

Záró rendelkezések 
 

5. §. 
 
Ez a rendelet 2005. július 10-én lép hatályba. 
 
 
Bakonykuti, 2005. július 7. 
 
 
      Csendesné Kovács Edit sk.          Marics Józsefné sk. 
            Körjegyző        polgármester 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2020. április 28-án. 
 
 
      Kovács Edit 
          jegyző 

 
2 Hatályon kívül helyezte a 3/2020. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2020. április 29-től. 


