
Dorog Város Önkormányzatának 31/2005.(X.3.) sz. rendelete 
 a közművelődésről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló  

 8/2000. (II. 25.) sz. rendelet módosításáról  
 

(Egységes szerkezetben a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelettel) 
 
 

Dorog Város Képviselő-testülete a 8/2000.(II.25.) sz. rendelet (a továbbiakban: „R”) módosítására a 
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése, valamint a 
Kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 77.§-a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

I.  RÉSZ 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 
 
 

1.  §. E rendelet célja: 
  

a)  mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát a nyilvános könyvtári ellátás   
 biztosításán keresztül, 

 b) szabályozni a közművelődési tevékenységek feltételrendszerét, 
     c) meghatározni feladataink ellátásának szakmai és finanszírozási feltételeit. 
 

 
Alapelvek 

 
 
2.  §. A képviselő-testület megállapítja, hogy a város közművelődése több évtizedes értékekre, 

megőrzendő és továbbfejlesztendő hagyományokra támaszkodik. 
 

a)  Fontosnak tartja az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra értékeinek   
 megjelenítését, bemutatását. 
b)  Dorog Város Önkormányzata értékesnek és támogatásra méltónak tartja, hogy Dorog  
 közművelődési tevékenysége sokszektorú. Civil szervezetek, egyesületek, valamint a  
 gazdasági és üzleti élet résztvevői is szerepet vállalnak a közművelődés gazdagításában.  
c)  Dorog Város Képviselő-testülete kompetenciáját a közművelődés feltételrendszerének  
     kialakításában határozza meg. Nem vállalja fel a kulturális értékminősítés feladatát. 

 
 

A rendelet hatálya 
 

3.  §. A rendelet hatálya kiterjed: 
 

a)  Az önkormányzat fenntartásában intézményként működő Arany János Városi     
 Könyvtárra, valamint az önkormányzat által alapított Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft1.-re. 
  
b)  A közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek,   
közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira. 

 
 
 
 
1 Módosította a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 
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II. RÉSZ 
 

A NYILVÁNOS KÖNYVTÁRI ELLÁTÁS 
 

I.  Fejezet 
 

A városi könyvtár 
 
 

4.  §. Dorog Város Önkormányzata a nyilvános városi könyvtári ellátást az Arany János Városi 
Könyvtár, valamint a József Attila Művelődési Házban működő tagkönyvtárán keresztül biztosítja. 

 
 
5.  §.  
 

a.) Az Arany János Városi Könyvtár feladata a városi dokumentumok gyűjtése, rendszerezése, a 
bárki számára történő hozzáférhetővé tétel és a tájékoztatás biztosítása. 

b.) Az Arany János Városi Könyvtár a többi kiadványtól elkülönítetten gyűjti a városban és a 
városról megjelenő könyveket, újságokat, kiadványokat, kezeli a város által az intézményben 
elhelyezett gyűjteményeket. 

  
6.  §. A könyvtárak finanszírozása 
 

(1) A könyvtárnak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A  
 könyvtár a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján    
 gondoskodik feladatainak ellátásáról. Az Arany János Városi Könyvtár fenntartási és  
 működési költségeit az évente jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. 

     (2) Hatályon kívül helyezte a 31/2005. (X.3.) sz. rendelet 
 

 
 

III. RÉSZ  
 

A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 
 

I.  fejezet 
 

A közművelődés általános szabályai  
 

7.  §. (1) Dorog Város Önkormányzata a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft.2-vel kötött 
közművelődési megállapodás alapján a József Attila Művelődési Házban látja el közművelődési 
intézményi feladatait. 

 
(2)3 Az önkormányzat által ellátott közművelődési intézményi feladatokhoz a személyi, tárgyi 
feltételeket a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft. biztosítja. 

 
  
8.  §. Dorog Város Önkormányzata az 1997. CXL. tv-ben előírt közművelődési kötelezettségei 

ellátásának mindenkori biztosítékaként rögzíti, hogy a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft.4-ben 
lévő 100 %-os üzletrészét megőrzi. 

 
 
 
 
 
2 Módosította a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 
3 Kiegészítette a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 
4 Módosította a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 
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II. Fejezet 
A helyi közművelődés 

A települési önkormányzat kötelező közművelődési feladatai 
 

9.  §. 
 
(1) Dorog Város Önkormányzata az alábbi közművelődési feladatokat támogatja: 
 

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

b)  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, önképző 
 szakkörök formájában; 

 c)  az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
 megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának  gondozása; 
 d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása; 
 e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
 segítése; 
 f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; 
 g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása; 
     h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 
(2) Dorog Város Önkormányzata közművelődési feladatai megvalósításának formái: 
 
  a) kiscsoportos művelődési közösségek fenntartása; 
  b) szakkörök, művészeti csoportok működtetése; 
  c) közhasznú tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások; 
  d) színházi előadások, hangversenyek, irodalmi estek; 
  e) gálák, bemutatók, fesztiválok; 
  f) konferenciák; 
  g) vitaestek; 
  h) szórakoztató tömegrendezvények szervezése; 
      i) kiállítások rendezése. 
 
10. §. A közművelődés finanszírozásának alapja a közművelődési tevékenységben résztvevők saját 

ráfordításai, a Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft.5 működési bevételei és az egyéb forrásokhoz 
társulva, a városi költségvetésben évente meghatározott helyi önkormányzati támogatás. 

 
 

IV. RÉSZ 
 

Hatálybalépés 
11. §. 
 
 (1) E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 (2) Kihirdetés napja: 2005. október 3. 
 (3) Hatálybalépés napja: 2005. október 10. 
 (4) 6 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 

Irányelvének figyelembe vételével felülvizsgálatra került, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz 

 
 
 
 
      Dr. Tittmann János                        Tallósi Károly 
         polgármester                           címzetes főjegyző 
 
5 Módosította a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 
6 Kiegészítette a 16/2009.(IX.25.) sz. rendelet 


