Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018. (XI.5.) önkormányzati
rendelete a helyi közművelődésről
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Nádudvar Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.)
önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselőtestületi bizottságok véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében a Nádudvari
Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított egyeztetést követően következőket rendeli el:1
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet célja, hogy Nádudvar város lakossága és közösségei művelődési érdekeinek, kulturális
szükségleteinek és a települési hagyományoknak a figyelembevételével meghatározza Nádudvar
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési
alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által
fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi
személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a
közművelődési alapszolgáltatásokat igénybevevőkre.
3. §
Az önkormányzat a művelődést értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javíthatja és támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában
résztvevő intézményeket, színtereket és szervezeteket.
2. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és mértéke
4. §
Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében
meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat látja el.
5. §
(1) Az Önkormányzat feladatának tekinti:
a) az egyetemes, nemzeti és a helyi nemzetiségi kultúra és hagyományok ápolását és megismertetését;
b) a művelődési, művészeti, közösségi és érdekérvényesítési kezdeményezések támogatását;
c) a helyi civil szervezetek, egyéb társadalmi szerveződések és a helyi társadalom kapcsolatrendszere
kiépítésének és fejlesztésének támogatását.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül további feladatának tekinti különösen:
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a) a helyi hagyományok ápolását, a hagyományőrző, település, környezet- és természetvédő
közösségek működésének támogatását;
b) a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítését;
c) a nevelési-oktatási rendszeren kívüli öntevékeny, önképző közösségek működésének és a tanulási
lehetőségeknek a támogatását;
d) a helyi kitüntetések, díjak alapítását és adományozását;
e) a helyi kulturális élet és nyilvánosság fejlesztését;
f) kapcsolatépítést- és ápolást a közművelődés egyéb szervezeteivel;
g) a művelődést segítő további lehetőségek biztosítását.
6. §
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és fenntartott
Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár költségvetési szervként működő közművelődési
intézmény és annak színterei útján látja el, melynek feladatait az a rendelet melléklete tartalmazza.
(2) Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár az alapító okiratában meghatározott
közfeladatként - szakmailag önállóan - közművelődési feladatokat lát el, nyilvános könyvtári ellátást
biztosít.
7. §
Az önkormányzat biztosítja az intézmény működésének tárgyi feltételeit, a pénzügyi - gazdálkodási
feladatokat munkamegosztási megállapodás alapján az Nádudvari Polgármesteri Hivatal látja el.
8. §2
9. §
(1)3
(2)4
(3) Az intézményvezető az intézmény helyiségeit az önkormányzat képviselő-testületének tárgyévre
vonatkozó egyedi határozatában foglaltak szerint jogosult használatba, bérbe adni.
10. §
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások nyújtásába az általa fenntartott közművelődési
intézmény mellett más, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyeket, egyéb
szervezeteket, azok fenntartóit, működtetőit és alkalmazottait is bevonhatja, így különösen:
a) nevelési-oktatási intézményeket,
b) a településen működő civil szervezeteket, egyházakat,
c) nemzetiségi önkormányzatot,
d) gazdasági társaságokat,
e) előadókat, a kultúra és művelődés támogatóit.
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3. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre5
11. §
(1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési
alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek
keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét biztosítja,
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,
ad) segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,
ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a
kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti,
b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,
bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében az iskolarendszeren
kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
ismeretterjesztési, felnőttoktatási lehetőségek segítése,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, ennek keretében:
da) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
db) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása,
dc) kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozása,
dd) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez kötődés
erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi értékeket védő és gazdagító kezdeményezések
ösztönzése, hatékonyságának segítése,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:
ea) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, különös
tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
eb) amatőr alkotó- és előadó művészeti közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, ennek keretében a gyermekek és
fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, ennek keretében:
ga) a lakosság számára az információs, informatikai és kommunikációs technológiákhoz
hozzáférési lehetőséget biztosít,
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gb) művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési
tevékenységéhez szükséges helyi, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok
kiépítése.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül további feladatának
tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését,
alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.
A közművelődési feladatellátás formája, módja, mértéke6
11/A. §
(1) Az Önkormányzat az 5. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további
feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretekben végzi:
a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező, gazdasági szervezettel nem rendelkező, szakágazati besorolása szerint
közművelődési besorolású, művelődési központ típusú közművelődési intézmény, és
b) közművelődési megállapodás
útján.
(2) Az Önkormányzat az 5. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását elsősorban az Önkormányzat által
fenntartott Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár útján biztosítja.
(3) Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár évente egy alkalommal, a tárgyévet
követő év március 31. napjáig köteles beszámolni a Képviselő-testület felé az előző évben ellátott
feladatairól.
A közművelődési feladatellátás támogatása7
12. §
(1) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő,
közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás
átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi
kapcsolatok érdekében az Önkormányzat:
a) köznevelési intézménnyel,
b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,
c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel,
d) egyházzal,
e) helyi nemzetiségi önkormányzattal,
f) a Hajdúszoboszlói Járás önkormányzataival, illetve azok intézményeivel, civil szervezeteivel,
g) a megyei önkormányzattal,
h) testvértelepülések intézményeivel, civil szervezeteivel,
együttműködésre törekszik.
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A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása8
12/A. §
(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
a) központi költségvetési támogatás,
b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
c) intézményi saját bevétel,
d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a Közművelődési
Intézmény fenntartásához, illetve a közművelődési alapszolgáltatások és további feladatinak
teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a
közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás
összegénél kevesebbet nem fordíthat.
(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról a
tárgyévet megelőző év november 30. napjáig dönt, a támogatás összegét a tárgyévi költségvetési
rendeletébe beépíti.
13. §
Nádudvar Város Önkormányzata a 10. § bekezdésében meghatározottak részére támogatást nyújthat,
amelynek felhasználásáról a támogatott elszámolni köteles.
4. Záró rendelkezések
14. §
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályát veszti Nádudvar Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Nádudvar város közművelődési feladatairól szóló 5/2001. (VI. 25.)
önkormányzati rendelete.
Vincze András
jegyző

Beke Imre
polgármester
Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2018. november 5.

Vincze András
jegyző
Melléklet a helyi közművelődésről szóló 21/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelethez9
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