Nádudvar Város közművelődési feladatairól
NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendelete
Nádudvar város közművelődési feladatairól
A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása
közcél. Ennek megvalósítása érdekében Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: a törvény) 76. § és 77. §-ában adott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A RENDELET CÉLJA
1. §
(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembe vételével, a törvény és a helyi lehetőségek alapján meghatározza Nádudvar Város
Önkormányzatának (továbbiakban: az önkormányzat) közművelődési feladatait.
(2) Fenti keretek között az önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési
intézménye működtetéséről és szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről. Az intézményi és a
szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, az egyéni, helyi közösségi
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.
A RENDELET HATÁLYA
2. §
E rendelet hatálya kiterjed azokra a Nádudvar város területén működő intézményekre,
szervezetekre, vállalkozásokra társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben
szabályozott feladatokat ellátják.
A TELEPÜLÉS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI, A FELADATELLÁTÁS SZERVEZETI
KERETEI
3. §
(1) Az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. E
feladatkörében eljárva:
a) hozzájárul az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtéséhez,
b) szerepet vállal Nádudvar város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárásában, megismertetésében, a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában,
c) részt vesz az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetésében, a megértés, a
befogadás elősegítésében, az ünnepek kultúrájának gondozásában,
d) támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységét,
e) segíti a helyi társadalom kapcsolat rendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését,
f) segíti a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
g) biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltésének feltételeit,
h) egyéb művelődést segítő feltételeket biztosít.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat jogi személyiségű költségvetési
intézményt, az Ady Endre Általános Művelődési Központot működteti, és biztosítja a törvényben
meghatározott feladatokhoz a szükséges működési feltételeket.
(3) Az önkormányzat fenntartásában működő intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait az e
rendelet mellékletében meghatározottak szerinti formában, módon és mértékben látja el.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott intézményen kívül, a további közművelődési feladatok
ellátása a mellékletben meghatározott egyéb szervezeti keretek között valósul meg.
(5) Az önkormányzat feladatellátása során együttműködik a közművelődés területén tevékenykedő
intézményekkel, továbbá egyházakkal, egyesületekkel, alapítványokkal, a helyi, regionális és
országos médiával, sportlétesítményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal,
testvértelepülésekkel, magánszemélyekkel.
(6) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátására közművelődési megállapodást
köthet a feladat ellátását vállaló jogi személlyel, vagy magánszemélyekkel.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA
4. §
(1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, továbbá a központi költségvetésből
származó állami normatív hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az
egyéb, pályázati úton elnyerhető támogatás.
(2) Az önkormányzat kulturális alapfeladatot ellátó költségvetési intézményegységeinek
működtetési költségeit (bér, járulékok, energetikai és közüzemi díjak) a mindenkori éves
költségvetésében meghatározottak szerint fedezi.
(3) Kulturális tevékenység támogatására az önkormányzat a kiadások körében évente meghatározott
összeget különít el, melyből egyedi pénzbeli támogatásban részesítheti – pályázat útján – a
közművelődési tevékenységben résztvevőket.
(4) Nádudvar város kulturális életét gazdagító közművelődési tevékenységek megvalósítása
érdekében, egyedi döntések alapján az önkormányzat az érintettekkel közművelődési megállapodást
köt, illetve alkalmanként egyes feladatokhoz támogatást nyújt.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
5. §
E rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

Korcsmáros Sándor sk.
polgármester

Kalmár Erzsébet sk.
jegyző

1.sz. melléklet
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Nádudvar város közművelődési feladatairól szóló
5/2001. (VI. 25.) Ök. sz. rendeletéhez
Helyzetelemzés
Nádudvar Hajdú-Bihar megye nyugati részén, a Hortobágy szélén található kisváros, a Sárréti
Kistérség egyik meghatározó települése. A város természeti környezetét alapvetően a Hortobágyi
Nemzeti Park határozza meg. Megközelíthetőségét rontja, hogy sem főútvonal, sem vasútvonal nem
szeli át a települést.
Nádudvar gazdag történelmi emlékekkel, népművészeti hagyományokkal rendelkező város.
A település demográfiai helyzete, foglalkoztatási mutatója az országos átlagtól jobb. A településen
élő munkaképes lakosság elsősorban a helyi gazdasági társaságokban, önkormányzati
intézményekben dolgozik fizikai munkakörben. A helyi értelmiség számaránya egyrészt kevés,
másrészt az elmúlt évtizedekre jellemző községi (alapfokú oktatás, egészségügy,
termelőszövetkezeti agronómusok) struktúrát jeleníti meg.
A város lakosságában kisebbségi tömörülésként a cigányság (5-6 %) fordul elő.
A város népművészeti hagyományai országosan, nemzetközileg kiemelkedők, a település életében
meghatározók. A Fazekas-család tevékenysége jó alapot ad a kulturális örökség ápolására. A régió
egyik kiemelkedő közművelődési épülete a művelődési központ, amely funkcionálisan alkalmas a
város életében meghatározó közművelődési rendezvények (kiállítások, előadások stb.)
bonyolítására, és színtere a különböző művészeti csoportok, alkotó körök stb. tevékenységének.
A város közművelődési adottságai alkalmasak arra, hogy Nádudvar gyógyvíz-forrására alapozott
turizmus fejlesztésében vezető szerepet („kulturális turizmus”) játsszon. A város kulturális életének
helyzetelemzésével, a fejlesztési elképzelésekkel a ……../2001. (VI. 20.) Ök. sz. képviselő-testületi
határozat foglalkozik.
1. Nádudvar Város Önkormányzata fenntartásában működő közművelődési alapintézmény:
- az Ady Endre Általános Művelődési Központ közművelődési intézményegysége
2. A város könyvtári alapintézményei:
a) az Ady Endre Általános Művelődési Központ Városi könyvtár intézményegysége
b) iskolai könyvtárak.
I. fejezet
A közművelődési rendelet kiemelt céljai
1. A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.
2. A település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, népművészeti,
hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése. A helyi társadalom kiemelkedő
személyiségei, közösségei szerepének növelése, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének
erősítése, a település-, környezetvédő, természetbarát közösségek szervezése, támogatása.

3. Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek
segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása,
az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak gazdagítása.
4. Amatőr művészeti körök, műhelyek alkotó táborok létesítése, segítése, kiemelkedő tehetségű
helyi alkotók szakmai támogatása.
5. Speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása, a civil közösségek
együttműködésének ösztönzése.
6. A település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
találkozók, bemutatók, kiállítások rendezése, kapcsolat a testvérváros kulturális intézményeivel,
egyesületeivel, a kulturális turizmus támogatása, a privát kezdeményezések segítése.
7. A helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése.
II. fejezet
A település közművelődési feladatainak meghatározása.
A rendelet 3. § (1) bekezdésében megfogalmazottak szerint az önkormányzat kötelező feladata a
közművelődési tevékenység támogatása. Az ellátandó közművelődési tevékenységi formák az
alábbiak:
1. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.
a) A mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok, akciók szervezése,
támogatása.
b) A mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, szervezése, támogatása.
c) A speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó öntevékeny lehetőségek
felkutatása, művelő közösségeinek szervezése, szakmai segítségnyújtás.
d) Az iskolai képzést kiegészítő, műveltséget fejlesztő, környezeti nevelő tanfolyamok
szervezése.
2. A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.

feltárása,

a) A település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok állapotának,
adottságainak közismertté tétele a helyi tudás, a lokálpatriotizmus érdekében. A helyi
információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése.
Helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok,
bemutatók, vetélkedők szervezése.
b) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok
gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei,
személyiségei tevékenységének méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepük növelése.
3. Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás
elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak biztosítása.
b) Színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi estek, filmklubok
szervezése.

c) A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek
közismertté tétele a közművelődés lehetőségeivel.
d) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek
speciális kisközösségek szervezése.
4. Az ismeretszerző, az amatőr, alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
a) Az amatőr művészeti csoportok, körök, egyesületek, együttesek, közösségek munkájának
szakmai segítése, anyagi és infrastrukturális támogatása, közművelődési színtér biztosítása.
b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének, zene, táncegyüttesek
működtetése, a népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári
táborok szervezése, a táborokban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése.
c) A kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának
biztosítása.
5. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.
a) A különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek igény szerinti segítése,
művelődési szándékainak támogatása, településvédő-, szépítő, természet-, környezet-,
érdekvédő, közéleti, helytörténeti körök, egyesületek összefogása.
b) Helyi együttműködésekhez a közművelődési intézmény, közösségi színtér igénybevételéhez
ingyenes lehetőség biztosítása. Közösségi akciókhoz tárgyi feltételek, közismertté
tételükhöz módszerek ajánlása, képzési, pályázati lehetőségekről információk kínálata.
c) Az ifjúság érdekérvényesítő, művelődési kezdeményezéseinek intézményi segítése.
6. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
a) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szerveivel, a testvértelepülés(ek)
kulturális intézményeivel.
7. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.
a) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez alkalmazkodó kulturált
lehetőségek, alkalmak szervezése.
b) A közművelődési intézményben, a közösségi színtereken a polgárok tájékozódásához,
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a
megfelelő környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember
biztosítása.
8. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
a)
b)
c)
d)

Kulturális szolgáltatások nyújtása a közművelődési intézményben, közösségi színtereken.
Kulturális információk gyűjtése, cseréje.
A kulturális turizmus segítése.
Informatikai eszközök, internet használati lehetőségek, sokszorosítási lehetőségek
biztosítása.
III. fejezet
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

A rendelet 3. § (2) értelmében az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására
közművelődési intézményt, intézményegységekkel működtet.

1. Az önkormányzat közművelődési intézményei
Az Ady Endre Általános Művelődési Központ. Jogi személyiségű, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szerv. Igazgatóját pályázat útján öt évre nevezi ki a testület. Az intézmény
részben lát el közművelődési, közgyűjteményi feladatokat. Az ezekkel foglalkozó
intézményegységei: - közművelődési egység a mozival
- városi könyvtár (felnőtt, és ifjúsági)
2. Közhasznú szervezetek, alapítványok
Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány. Az önkormányzat az egyik
alapítója. Önálló jogi személy, választott, saját jogkörrel rendelkező kuratóriummal. Az alapítvány
feladatait az alapító okirat tartalmazza.
3. Helyi média
Nádudvari Hírek. Az önkormányzat hivatalos, havonta megjelenő lapja. Szakmailag önálló,
főszerkesztőjét a polgármester nevezi ki határozott időre.
IV. fejezet
Az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formái
A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott normatív állami hozzájárulást a közművelődési
feladatok ellátására fordítja az önkormányzat. A normatív állami támogatáson túl az önkormányzat
éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési finanszírozás mértékét és formáját.
1. Költségvetési intézményének finanszírozása
Az általános művelődési központ alaptevékenységét az államháztartási törvény, a helyi
költségvetési rendelet alapján finanszírozza az önkormányzat. Alaptevékenységén kívüli helyi
feladatok ellátására az önkormányzat külön pénzeszközt biztosít. Az intézmény működési feltételeit
az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.
2. Feladatfinanszírozás
a) Nádudvar Város Művelődéséért és Sportjáért Alapítvány: az önkormányzat az éves
költségvetésében határozza meg a támogatás összegét.
b) Nádudvari Hírek: a saját bevételén túli költségvetési támogatás mértéke az előző évi
támogatás dologi növekménnyel megnövelt összege.
c) Kulturális alap: az önkormányzat minden költségvetési évben kulturális alapot képez,
amelynek mértéke nem lehet kisebb, mint az előző évi. Ezen alap támogatja a város
közművelődési tevékenységét. A pénzeszköz felhasználásáról az illetékes szakbizottság
dönt.
V. fejezet
A közművelődés szakemberigénye
Az önkormányzat ezen rendeletében meghatározott, költségvetésből finanszírozott közművelődési
feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, szakszerűségét az önkormányzat
által működtetett intézményben a hatályos jogszabályokban meghatározott képzettségű vezetők és
szakmunkatársak biztosíthatják.

VI. fejezet
A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében szorosan együttműködő partnerei:
a helyi-, megyei-, országos kulturális, oktatási, művészeti, könyvtári, muzeális intézmények,
egyházak, egyesületek, alapítványok, médiák, sportlétesítmények, gazdálkodó szervezetek,
önkormányzatok, közigazgatási szervek, testvértelepülések, magánszemélyek.

Korcsmáros Sándor sk.
polgármester

Kalmár Erzsébet sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. június 20-ai ülésén
megtárgyalásra került, és elfogadást nyert. Ezen másolat az eredetivel mindenben megegyező, ezért
hitelesítem.
Nádudvar, 2007. május 09.
Kalmár Erzsébet
címzetes főjegyző

