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E l ő t e r j e s z t é s  

A 4/2000.(05.01.) közművelődési rendelet felülvizsgálatáról, és új kulturális 
koncepció megalkotásáról 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Biatorbágy a közművelődésről szóló rendeletét még 2000-ben alkotta meg, illetve 
2003-ban történt egy felülvizsgálat és módosítás. Az Oktatási és Kulturális Bizottság 
érzékelve, hogy a felülvizsgálat időszerű, és szükséges, még tavaly a 2018-as 
munkatervébe betervezte a közművelődési rendelet felülvizsgálatát, és egy új 
kulturális koncepció megalkotását. 
 
Nem csak a biatorbágyi intézményhálózat átalakulása, hanem jogszabályi változások: 
a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények 
módosításáról, és az emberi erőforrások minisztere 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelete 
a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről, is indokolják az új kulturális koncepció, és új 
közművelődési rendelet megalkotását. 
 
Szádváriné Kiss Mária igazgató asszony a mellékelt levelében jelezte, hogy a Juhász 
Ferenc Művelődési Központ szívesen részt vesz az új kulturális koncepció 
megalkotásában. 
A Juhász Ferenc Művelődési Központ mellett a Polgármesteri Kabineti Iroda venne 
még részt ebben a munkában. 
 
 
A fentiek alapján, kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
elfogadásra. 
 
Biatorbágy, 2018. október 10. 
 

Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 
Mellékletek: 

1. Szádváriné Kiss Mária igazgató asszony levele 
 
 
 
Előterjesztést összeállította: dr. Szabó Ferenc aljegyző 



 
 
 

 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (X. 25.) határozata 

A 4/2000.(05.01.) közművelődési rendelet felülvizsgálatáról, és új kulturális 
koncepció megalkotásáról 

 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. megbízza a Juhász Ferenc Művelődési Központot, hogy dolgozza ki 
Biatorbágy Város új kulturális koncepciójának tervezetét, a Polgármesteri 
Kabineti Irodával közösen 

2. az elkészült tervezetet Biatorbágy Város intézményei, kulturális szervezetei 
részére véleményezésre megküldi. 
 
 

Határidő: új kulturális koncepció tervezetének kidolgozására 45 nap, 
véleményezésre 20 nap. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Kabinet 
 



 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt jegyző Úr! 
 
 
Az elmúlt két évben a közművelődés-közgyűjtemény területen fontos jogszabályok születtek, 
amelyek az önkormányzatok és feladatellátó intézményeik számára is több teendőt írnak elő. 
Jelen időszakban az országos szakmai szervezetek, intézmények számos tájékoztatót tartanak 
e tárgykörben, amelyek során felhívják a figyelmet a helyi rendeletek felülvizsgálatára, 
megújítására. 
 
Hivatkozott jogszabályok: 
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény módosítása , vagyis a 2017. évi LXVII. törvény, amely  2018. január 
2-dikától hatályos. 
- A 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről a törvény végrehajtási 
rendelete. 
 
E két jogszabályra tekintve a JFMK igazgatójaként kérem a Képviselő-testületet és a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja felül a helyi közművelődési rendeletet és előtte alkossa 
meg a város új kulturális koncepcióját. E komoly szakmai munkában magam és munkatársaim 
szívesen vesznek részt. Megtiszteltetés lenne a szakma és a helyi szakemberek számára, ha a 
helyi kultúrát érintő koncepció és jogszabály létrejöttében kezdeményező, koordináló szerepet 
vállalhatnánk föl.  
Kezdeményezésem támogatásában bízva, 

tisztelettel: 
 
 
Biatorbágy, 2018. 09. 27. 
 
 
 
        Szádváriné Kiss Mária igazgató 



Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 
4/2000.(05.01.)Ör. Számú 

rendelete 

A közművelődésről 
Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és tevékenység 
rendszerének fejlesztése, védelme, a civil szervezetek feladatvállalása a közművelődésben, a 
közművelődés finanszírozási rendszerének szabályozása, a közművelődés feltételeinek biztosítása 
érdekében – a helyi sajátosságok figyelembevételével – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvényben (a továbbiakban: Tv.) kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§ (1) Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési 
tevékenységek támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi 
tevékenységnek tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja az 
önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevő intézmények és szervezetek 
támogatását. 

(2) A Képviselő-testület feladatának tekinti az intézményi feltételek biztosítását, a közművelődési 
intézmények megfelelő szintű működtetését. Gondoskodik a közművelődési szintű feladatok 
ellátásához szükséges színterek, intézményi háttér és infrastruktúra feltételeinek megteremtéséről, a 
már meglévő intézményi háttér felújításáról, fejlesztéséről. 

A közművelődési rendelet célja 

2.§ (1) A közművelődési koncepció elkészítésével, majd a rendelet megalkotásával a Képviselő-
testület célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembe vételével – a 
helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza 
meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, szakmai és 
finanszírozási feltételeit, a közművelődés helyi irányításának szabályait, a művelődés intézményi és 
civil kapcsolatrendszerét. Továbbá, hogy meghatározza a település közművelődési feladatait, 
törekvéseit, megalapozza a közép- és hosszútávú fejlesztés lehetőségeit. 

(2) A kulturális élethez kötődő további önkormányzati célok: 

a) A kultúra egyetemes, nemzeti és helyi értékeinek közvetítése, ápolása, új értékek teremtése. 

b) Biatorbágy jelenlegi népességét zömében a biai református magyar, a biai, torbágyi 
katolikus német nemzetiségű kis- és középparasztság, nagygazdák, a vegyes származású 
uradalmi munkások, a betelepülő székelység leszármazottai, valamint az elmúlt 
évtizedekben, években hozzánk költözők alkotják. A település 800 éves múltja során a 
többféle nemzetiségi, vallási és társadalmi csoport együttélése sokszínű, szerteágazó 
közösségi műveltséget, hagyományt hozott létre. Alapvető cél ezen örökség kutatása, 
újjáélesztése, közkinccsé tétele. 

c) A jelen sokrétű művelődési igényeinek feltárása, életre keltése, a helyi tudás 
megismertetése, gazdagítása. 

d) Biatorbágy lakossága közösségi és képességfejlesztő erőinek, törekvéseinek segítése, 
támogatása, fejlesztése. 
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e) A község kulturális arculatának alakítása, közművelődésünk jövőjének előkészítése, a helyi 
polgárosodás elősegítése. 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

3.§ (1) Biatorbágy minden polgárának és közösségének joga, hogy 

a) megismerje kulturális örökségünk javait, és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, 
nemzeti, nemzetiségi önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök 
útján – ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket megszerezze, 

b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények nyújtotta 
szolgáltatásokat, 

c) gyarapítsa műveltségét, készségét, közösségi, művelődési céljainak megvalósítása 
érdekében az önkormányzat közművelődési intézményétől és partnereitől színteret, 
szakmai, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 

A közművelődési feladatok meghatározása 

4.§ (1) A Képviselő-testület közművelődési feladatait Biatorbágy közművelődési és 
közgyűjteményi koncepciója alapján végzi, amelynek tartalmát a társadalmi szervezetekkel, 
közösségekkel, intézményekkel és a polgárokkal egyeztetve határozta meg. 

(2) A Képviselő-testület a községben kialakult művelődési hagyományokra, a település 
fejlesztésének koncepciójára, valamint az intézmények, társadalmi szervezetek, közösségek, 
Biatorbágy polgárainak tevékenységére alapozva, a közművelődés sajátos eszközrendszerével 
biztosítja vállalt feladatainak ellátását. 

(3) A Képviselő-testület szakintézményén (Faluház), fejlesztésein, beruházásain keresztül színteret, 
megfelelő szakembereket biztosít a kulturális tevékenységek számára. Rendezvények, programok, 
szakkörök, klubok szervezésével igyekszik minél teljesebbé tenni a településen a közművelődés 
lehetőségeit. 

(4) A Képviselő-testület az önszerveződő közösségeket, társadalmi szervezeteket, alapítványokat 
működésük koordinálásával, programjaik összehangolásával, szakmai, pályázati információk 
továbbításával, költségvetési támogatással is segíti, a közösségteremtő kezdeményezéseket 
felkarolja, erősíti. 

(5) A Képviselő-testület fontos feladatának tartja a helyi társadalom múltjának, hagyományainak 
feltárását, megismertetését, a meglévő helytörténeti tudás bővítését, bemutatását. A Biatorbágyon 
élő, együtt formálódó nemzetiségi, vallási, társadalmi csoportokhoz kötődő kultúrák írásos és tárgyi 
emlékeinek kutatását, kiállítását. 

(6) A Képviselő-testület teret, fórumot nyújt a község jelenlegi értékeinek bemutatásához. 
Feladatának tekinti a helyi alkotók rendszeres bemutatkozásának segítését, a kiemelkedő 
személyiségek munkásságának megismertetését, a Biatorbágyon élő tehetségek felkarolását, 
támogatását. 

(7) A Képviselő-testület fontos közösségteremtő eszköznek tekinti az ünnepek kultúrájának 
gondozását, fejlesztését, az együtt ünneplés alkalmainak megteremtését. Az állami, egyházi, 
közösségi, kulturális ünnepeink színvonalas megtartását támogatja a település minél szélesebb 
körének bevonásával. 

(8) A Képviselő-testület biztosítja a kultúrált kikapcsolódás, a rekreáció alapvető lehetőségeit. 
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Ennek során is különös figyelemmel kell lenni a valódi értékek bemutatására, és megfelelő 
hangsúlyt kell helyezni a gyermekek, fiatalok igényes szórakoztatására. 

(9) A Képviselő-testület többféle módon és eszközzel is segíti a kiemelt, több éves hagyománnyal 
rendelkező helyi rendezvények minél színvonalasabb megtartását, létrehozását. 

(10) A Képviselő-testület modern információs bázis megteremtésével, tanfolyamok, más képzési 
formák megtartásával támogatja Biatorbágy lakosságának iskolarendszeren kívüli művelődési, 
önképzési igényeit. Segíti a helyi nyilvánosság, a társadalmi kommunikáció erősödését is. 

(11) A Képviselő-testület kiemelt jelentőséget tulajdonít azon földrajzi okokra, vagy történelmi 
múltra alapuló külkapcsolatok erősítésének, melyek a helyi kulturális életet is gazdagíthatják. 
Biatorbágy a környező kistérség, a Zsámbéki-medence egyik közművelődési centrumának 
létrehozására törekszik. Közművelődési szempontból is fontos a Herbrechtingennel kötött 
testvérvárosi kapcsolat további fejlesztése, ápolása. Ugyanígy a székelyföldi Gyergyóremetével a 
testvérkapcsolat kialakítása, és a már meglévő egyéb külkapcsolatok bővítése és gondozása. 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei, a hosszú távú fejlesztés feladatai 

5.§ (1) A Képviselő-testület közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett 
szakintézményen, a Faluházon keresztül látja el, melyhez szervezetileg a Karikó János Könyvtár is 
hozzátartozik. A Faluház Alapító Okiratát valamint Szervezeti és Működési Szabályzatát a rendelet 
1-2. számú mellékletei tartalmazzák. 

(2) * A Képviselő-testület a már a közművelődési intézmény létrehozásakor megfogalmazott távlati 
elképzelések, az időközben elfogadott ajánlások, tervdokumentációk és határozatok 
figyelembevételével elengedhetetlennek tartja a Faluház közművelődési központtá alakítását. Ennek 
érdekében a Faluház mellett egy többfunkciós nagytermet hoz létre, később pedig egy új központi 
könyvtárat épít. A kibővült intézmény szakmai és technikai személyzetét az igényeknek 
megfelelően alakítja ki. 

(3) A Képviselő-testület az ideiglenesen a Faluházban működő Pászti Miklós Művészeti Iskolát 
kiköltözteti az intézményből, amint annak végső elhelyezése megoldhatóvá válik. 

(4) A Képviselő-testület a Faluházon keresztül további lépéseket és erőfeszítéseket tesz a község 
közművelődési lehetőségeinek teljesebb körűvé tétele érdekében. Kezdeményezi további 
művelődési közösségek létrejöttét, alkalmakat teremt a közművelődési szempontból legnehezebben 
elérhető korosztályok (középkorúak, ifjúság) bevonására. Saját rendezvényekkel, meghívott 
előadókkal színesíti, a nagyterem nyújtotta lehetőségek kihasználásával tágítja a művelődés 
alkalmait. 

(5) A Képviselő-testület a már jóváhagyott felújítási tervek alapján a Fő utcai volt könyvtár 
épületben, illetve a Karikó János Könyvtár új épületbe helyezése esetén a Szabadság u. 3. szám alatt 
támogatja társadalmi szervezetek otthonául szolgáló Közösségi Házak létrehozását. A Közösségi 
Házak szervezetileg a jövőben is a Faluházhoz tartoznak majd. 

(6) A Karikó János Könyvtárban elhelyezett írásos, audio-vizuális helyismereti gyűjteményen túl a 
Képviselő-testület a meglévő, vagy a jövőben felkutatandó tárgyi emlékekre alapozva szükségesnek 
tartja egy állandó helytörténeti kiállítás létrehozását is. A végső cél egy olyan, a működésével 
kapcsolatos szakmai követelményeknek maradéktalanul megfelelő Falumúzeum létrehozása, mely 
kiállításain keresztül keresztmetszetet nyújthat az egykor különálló két község nemzetiségi, vallási 
és társadalmi csoportjainak múltjából. 

(7) A Képviselő-testület támogatja az Iharos-völgyben a korábbi nyári gyermektáborok 
újraindítását, és egyéb képzési formák lehetővé tételét. 
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A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

6.§ (1) A Tv. és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói 
felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 

(2) A Képviselő-testület fenntartásában lévő intézmény szakmailag önállóan látja el tevékenységét 
az Alapító Okiratban foglaltak szerint. A Faluház igazgatója éves munkatervben rögzíti az 
intézmény konkrét feladatait, annak költségtervezetét, amit a megelőző év november hónapjában 
készít el, és a költségvetési koncepció tárgyalásával párhuzamosan benyújtja a Képviselő-testület 
felé. 

(3) A Faluház igazgatója évente beszámol az általa vezetett intézmény előző évi munkájáról. A 
szakmai beszámoló, és az éves munkaterv elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 

Községi szintű közművelődési rendezvények 

7.§ (1) Biatorbágy kulturális életének jelenlegi felépítése jórészt az utóbbi tíz esztendőben alakult 
ki. A programok sorából ma már elkülöníthetők az úgynevezett községi szintű közművelődési 
rendezvények, melyek közös ismertetőjegyei: a lakosság számottevő rétegét érintik, sok embert 
mozgatnak meg, több esztendős hagyománnyal bírnak, állandó szereplői a község kulturális 
életének. 

(2) Kiemelt közművelődési rendezvény augusztus 20-án a községi ünnepséggel együtt megrendezett 
egész napos kulturális, szórakoztató programsorozat, melyre minden esztendőben sor kerül a 
Képviselő-testület és a Faluház szervezésében. 

(3) A községi szintű közművelődési rendezvények rendelet megalkotásakor érvényes felsorolását a 
rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 

(4) A következő évben várható községi szintű közművelődési rendezvények sorát a Képviselő-
testület a Faluház éves munkatervével együtt hagyja jóvá. 

A közművelődési feladatok finanszírozása 

8. § (1) A Képviselő-testület a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített pénzalapokból, 
valamint a különböző alapítványokból elnyerhető támogatás. 

(2) A Képviselő-testület a központi költségvetési forrásból – a közművelődési feladatok 
támogatására – biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészhez a 
mindenkori éves költségvetési rendeletében keretösszeget állapít meg. A keretösszeg 
felhasználásának feltételeit a Képviselő-testület állapítja meg. 

(3) A Képviselő-testület költségvetéséből teljeskörűen finanszírozza: 

a) a Faluház és a szervezetileg hozzátartozó intézmények alapvető műszaki, technikai 
feltételei megteremtésének, az épületek működőképessége megőrzésének, 
korszerűsítésének költségeit, 

b) a közművelődési intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások, ezen 
belül alapilletmények, kötelező pótlékok, költségtérítések fedezetét, tovább a személyi 
juttatások járulékait. 
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(4) A Faluház és intézményei működési kiadásait és bevételeit a Képviselő-testület minden évben 
felülvizsgálja, és a mindenkori éves költségvetési rendeletében azzal összhangban állapítja meg a 
szükséges keretet. A Képviselő-testület az intézmény fejlesztési kiadásaira külön költségvetési 
keretben biztosítja a szükséges költségvetési fedezetet.  

(5) A Faluház szakmai munkájának várható költségeit a Képviselő-testület az előző év 
novemberében benyújtott éves munkatervvel együtt határozza meg.  

a) A Képviselő-testület költségvetéséből teljes körűen finanszírozza az állami és nemzeti 
ünneppel – március 15., augusztus 20., október 23.,– kapcsolatos programok 
megrendezését. 

b) A Képviselő-testület a részben támogatott programok közé sorolja a Gyermekbábos 
találkozót, és a Gyermeknapot. 

c) A Képviselő-testület az önköltséges, vagy bevételt hozó tevékenységek körébe sorolja a 
Faluház által indított tanfolyamokat és a szórakoztató rendezvények egy részét. 

(6) A Képviselő-testület a társadalmi szervezeteket, alapítványokat évente költségvetési 
támogatásban részesítheti. Ennek során támogatja azok közművelődési célú tevékenységét is. A 
költségvetési támogatásnak több formája lehetséges: 

a) a Faluházban működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező egészben, vagy részben 
közművelődési célú társadalmi szervezetek részére a Képviselő-testület az intézmény 
költségvetésén keresztül nyújt működéshez felhasználható támogatást, 

b) a Képviselő-testület együttműködési megállapodás alapján támogatja társadalmi 
szervezetek, alapítványok működését, 

c) a Képviselő-testület pályázat útján támogatja a társadalmi szervezetek, alapítványok 
programjait, faluközösségért végzett tevékenységüket, az általuk szervezett községi szintű 
közművelődési és más rendezvényeket. 

(7) A Képviselő-testület az augusztus 20-i községi ünnepségen, és más községi rendezvényeken a 
bevételhez jutás lehetőségét is biztosítja az arra vállalkozó, vagy felkért társadalmi szervezetek 
számára. 

Közművelődési tevékenység elismerése 

9.§ (1) A Képviselő-testület szakmai kitüntetésként közművelődési díjat alapít, amit a község neves 
személyiségéről, Dévay Gyula rektorról, karvezetőről és zenekar-alapítóról nevez el. 

(2) A díj kétévente egyszer adható át egy fő számára a kiemelkedő közművelődési, 
közösségszervező, közgyűjteményi, helytörténeti munka elismeréseként. 

(3) A díjat a közvetlenül augusztus 20.-a előtt, a Népművelők Napján adja át a díjazottnak a 
Képviselő-testület. 

(4) A díjjal kapcsolatos eljárást külön rendeletben szabályozza a Képviselő-testület. 

A kapcsolattartás, együttműködés formái 

10.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármester és a Közművelődési Bizottság útján gondoskodik a 
község közművelődési feladatainak koordinálásáról. 

(2) A Közművelődési Bizottság legalább kétévente egyszer, vagy szükség szerint többször közös 
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fórumon találkozik a község társadalmi szervezeteinek, alapítványainak képviselőivel. A Faluház 
igazgatója a Bizottság üléseinek állandó meghívottja. 

(3) A közművelődéssel kapcsolatos helyi érdekegyeztetés legfontosabb fóruma a kulturális 
szervezeteket tömörítő Közművelődési Tanács. A Tanáccsal folyamatos munkakapcsolatot tart fenn 
a Közművelődési Bizottság. A Tanács ügyvivője a Bizottság üléseinek állandó meghívottja. A 
Tanács véleményező, tanácsadó, javaslattévő, kezdeményező jogkörén keresztül is segíti a 
Képviselő-testület és a Faluház munkáját. 

(4) A Faluház évente többször felvállalja a társadalmi szervezetek által létrehozott programok, 
rendezvények előzetes egyeztetését, koordinálását. A Faluház vezetője szakmai programja 
kialakításához minden év novemberében bekéri az egyeztetésben résztvevő civil szervezetek 
következő évre vonatkozó programterveit, ami alapján összeállítja az éves rendezvénytervet. 

(5) A közművelődési feladatok végrehajtásában a Faluház és a Képviselő-testület együttműködő 
partnerei az önkormányzat oktatási, egészségügyi, szociális intézményei. Az ünnepek kultúrájának 
gondozásában, rendezvények szervezésénél az egyházakkal is együttműködik a közművelődési 
intézmény. 

(6) A közművelődési munka szakmai, részben pedig anyagi hátterének biztosításához 
elengedhetetlen a megyei, országos szakmai szervekkel való kapcsolattartás.  

(7) A Képviselő-testület szakintézménye útján is tájékoztatja a község lakóit a közművelődési 
lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy 

a) a közművelődési programokat ismertessék a helyi hírközlési eszközök, 

b) az önkormányzati fenntartású intézmények programjaikat plakátokon, saját intézményi és 
önkormányzati hirdető táblákon és szórólapokon is tegyék közzé, meghívóikat, műsorfüzeteiket 
jutassák el a lakossághoz. 

Záró rendelkezés 

11.§ (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 Dr. Palovics Lajos sk. Makranczi László sk. 
 Polgármester jegyző 

*Módosítva Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 20/2003.(11.27.)Ör. sz. rendelete alapján. 
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