Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat közművelődési célkitűzései
1. §
(1) Az önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézményen keresztül biztosítja a
város lakossága számára a közösségi színterek tárgyi és szakmai feltételeit annak érdekében,
hogy az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze képességeit és
készségeit, továbbá színteret biztosít annak érdekében, hogy közművelődési jogainak
érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék.
(2) Az önkormányzat biztosítja a közművelődési céllal szerveződő magánszemélyek,
közösségek, szervezetek, céljaik elérése érdekében a tárgyi és szakmai feltételeket.
(3) Az önkormányzat gondoskodik a helyi lakosság élet-és munkaképessége növelése
érdekében az iskolai képzést kiegészítő fejlesztő programokról.
(4) Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek
feltárása, ápolása, a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása.
(5) Az önkormányzat feladata, hogy szabályozza a nyilvános könyvtári ellátás működését,
rögzítse a könyvtárhasználat jogának biztosítását.
2. Az önkormányzat közművelődési feladatai
2. §
(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 76.§ (3) bekezdés a)-e) pontjaiban és (4)
bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további feladatának
tekinti:
a) a város hagyományainak, természeti, művészeti értékeinek, jeles személyiségeinek,
speciális és kiemelkedő közösségeinek, új kezdeményezéseinek bemutatását, értékelését,
közbecsülésének növelését, a lokálpatriotizmus erősítését tekintettel a nemzetiségi lakosságra
is.
b) a város kiemelkedő személyiségei emlékének ápolását, értékteremtő kulturális
tevékenységük széleskörű megismertetését.
c) az egyetemes, a magyar és a nemzetiségi kultúra értékeinek közvetítését, ezen belül:
ca) a művészetek befogadásának segítését,
cb) szabadidős szokások formálását,
cc) a kulturális hagyományok ápolását, újak teremtését,
cd) a mindennapi lét értékeinek, normáinak fejlesztését,
ce) a helyi és regionális kulturális-turizmus lehetőségeinek felkutatását, ösztönzését,

d) Az esztétikai tudatosság, a szép iránti igény felkeltését, fejlesztését, ezen belül:
da) műértő közönség kinevelését,
db) kiemelkedő tehetségek bemutatását,
dc) alkotóközösségek közismertté tételét, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítását.
e) A kooperációs, társulási szándékok ösztönzését, ezen belül:
ea) a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítását,
eb) a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálását,
ec) a civil közösségek gondozását,
ed) településvédő-, szépítő, természet-, értékvédő, közéleti egyesületek összefogását,
ee) helyi együttműködéshez, civil szervezetek tevékenységéhez színtér és infrastruktúra minél
kedvezőbb feltételek melletti biztosítását.
f) a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítését a kultúra eszközeivel, ezen belül:
fa) kapcsolattartás a város testvértelepüléseivel közművelődési, kulturális téren,
fb) kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel, intézményeivel.
3. A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke
3. §
(1) Az önkormányzat a 2.§ (1) és (2) bekezdésekben foglalt közművelődési alapszolgáltatási
feladatokat saját fenntartású Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárban (a
továbbiakban: Intézmény) és közművelődési megállapodás alapján látja el.
(2) A 2.§ (1) és (2) bekezdésekben foglalt közművelődési alapszolgáltatási feladatok
ellátásának formája, módja:
a) ismeretterjesztő előadások, iskolarendszeren kívüli kultúraközvetítő képzési programok,
b) mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok,
c) képző-, és iparművészeti kiállítások,
d) zenei rendezvények,
e) színház és táncművészeti rendezvények,
f) irodalmi esték, művészeti baráti körök,
g) ifjúsági közösségteremtő és kulturális programok,
h) városi és nemzeti ünnepek szervezése,
i) információ nyújtása a helyi művelődési lehetőségekről,
j) köznevelési intézmények iskolán kívüli nevelési céljai elérésének segítése közművelődési
programokkal,
k) filmszínház működtetése,
l) Helyi Értéktárral kapcsolatos feladatok ellátása.
(3) Az Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a város
kulturális, közművelődési célkitűzéseinek megvalósításához.
4.§
(1) Az Intézmény a tárgyév január 15-ig a tárgyévre munkatervet készít. Az Intézmény
munkatervét az Önkormányzat kultúráért felelős bizottság javaslatára a képviselő-testület
tárgyév január 31-ig fogadja el.
(2) Az Intézmény vezetője a tárgyévben az Intézmény által végzett tevékenységről, a
közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok
teljesítéséről a tárgyévet követő év január 15-ig írásban beszámolnak, mely beszámolót az
Önkormányzat kultúráért felelős bizottságának javaslatára a képviselő-testület fogadja el.
(3) Az önkormányzat az Intézmény
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üzemeltetésének, az Intézmény által működtetett épületek állagmegőrzésének,
műszaki és technikai korszerűsítésének költségeihez, valamint
b) alaptevékenysége ellátásához működési támogatást biztosít.
a)

5.§
(1) A település minden lakosa jogosult igénybe venni az önkormányzat közművelődési
intézményeinek szolgáltatásait, és az önkormányzat által kötött közművelődési
megállapodásokban meghatározott szolgáltatásokat.
(2) Az önkormányzat és intézménye a közművelődési lehetőségekről:
a) a helyi újságon,
b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,
c) a települési honlapon és
d) a világháló közösségi oldalain tájékoztatja a lakosságot.
(3) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a) a város területén működő köznevelési intézményekkel,
b) a városi székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel,
c) a városi székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel,
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel, és
g) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
4. A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei
6. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására közművelődési megállapodást az
alábbi város területén működő intézményekkel, szervezetekkel köthet:
a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény,
b) közművelődési célú társadalmi szervezetek,
c) közművelődési célú gazdálkodó szervezetek.
7. §
(1) Társadalmi szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:
a) rendszeres közművelődési tevékenységet folytat,
b) a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette és
c) köztartozása nincs.
(2) Egyéni vállalkozóval csak akkor lehet közművelődési megállapodás kötni, ha
a) közművelődési végzettséggel
b) szakmai gyakorlattal rendelkezik és
c) köztartozása nincs.
(3) Gazdasági társasággal csak akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha
a) társasági szerződésében szerepel a közművelődési tevékenység, és
b) a korlátolt felelősségű társaság esetében ügyvezetője, betéti társaság esetén legalább egy
tagja közművelődési szakember.
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5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
8. §
(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 76.§ (3)-(4) bekezdésében és a rendelet 2. §-ában meghatározott
közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a
Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok
teljesítéséről a Képviselő-testület és a kultúráért felelős bizottsága munkatervében
meghatározottak szerint kötelesek beszámolni.
6. Záró rendelkezések
9. §
(1) Ez a rendelet 2019. március 1.-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a város közművelődési, valamint nyilvános könyvtári feladatainak
ellátásáról szóló 16/2006. (VII.15.) önkormányzati rendelet.

Mihelik Magdolna
polgármester

Dr. Szabó Attila
jegyző

A rendeletet 2019. február 5. napján kihirdettem.
Dr. Szabó Attila
jegyző
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