
Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (XII.14.) rendelete  

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról  

 

Nyíracsád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásokról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CLX. tv. 83/A.§. (1) 

bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§. (1) bek. 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a 

Nyíracsádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével – az önkormányzat 

közművelődési feladatairól  a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya  

1.§. 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési 

intézményre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési 

tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.  

 

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2.§. 

 

(1) Az Önkormányzat a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése keretében: 

a.) a közösségi színtér használati szabályainak betartása mellett ingyenesen biztosítja 

a közösségi színtér használatát, 

b.) helyi hagyományok ápolása, tiszteletben tartása mellett lehetőséget teremt a 

közösségi művelődésre, 

c.) összehangolja a helyi civil szervezetek közművelődési tevékenységét. 

 

(2) Az Önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében: 

a.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez biztosítja a szükséges feltételeket, azokat 

fejleszti, 

b.) a kulturális élet gazdagítása és az emberek közötti kulturális kapcsolatok 

elősegítése érdekében rendezvényeket szervez, 

c.) ösztönzi a civil közösségek működését, együttműködését, 

d.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 

megismerése érdekében elősegíti a helyismereti tárgyak összegyűjtését, biztosítja 

azok elhelyezését, 

e.) kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése érdekében meghívja rendezvényeire 

más települések művészeti előadóit, csoportjait, 

f.) elősegíti a nemzetiségi és kisebbségi kultúra megismerését, gyarapítását, különös 

tekintettel a településen élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájára.  

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

3.§. 

 

Az önkormányzat a meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása érdekében: 

a.) közművelődési intézményt működtet. 

 

 



4.§. 

 

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat az általa alapított költségvetési 

szervként működő Nyíracsádi Művelődési Ház és Könyvtár integrált kulturális intézmény 

(4262 Nyíracsád, Kassai u. 6.) szervezeti egységével látja el. 

 

 

A közművelődés tevékenység finanszírozása 

5.§. 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait 

költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó 

közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az intézmény saját bevétele és a 

pályázati úton elnyerhető támogatások.  

 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatására kiírt 

pályázatokhoz szükséges önrész mértékét az éves költségvetési rendeletében határozza meg. 

(érdekeltség növelő pályázat) 

 

(3) A kiemelt közművelődési rendezvények testvérvárosi kapcsolatok, nemzetiségi 

kultúra, gyermek- és ifjúsági feladatok finanszírozására, az önkormányzat éves 

költségvetésében keretet különít el, ütemezésükre éves programtervet készít.  

 

Záró rendelkezések 

6.§. 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a község közművelődési feladatairól 

szóló  9/2019. (III.12.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

                   Dr. Nagy János sk.                                                    Nagyné Jobbágy Piroska sk. 

                       polgármester                                                                        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDOKOLÁS 

 

 

A rendelet megalkotásának szükségességét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. indokolja.  

 

 


