Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
26/2010. (XII. 15.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat közmővelıdési feladatairól,
a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a
muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:
1. Alapelvek
1. § Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa a törvény alapelveivel összhangban:
a) a kulturális örökség javainak, és ezek jelentıségének megismerése a történelem
alakulásában, a nemzeti, és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek
védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetıségét a rendelkezésre álló
eszközök útján,
b) a közmővelıdési intézmények szolgáltatásainak igénybevételét,
c) az ember mőveltségének, készségeinek az élet minden szakaszában való gyarapítására,
valamint közmővelıdési jogai érvényesítése céljából közösség létrehozásához, és
jogszabályban meghatározottak szerinti szervezet alapításához, mőködtetéséhez való
jogát.
2. § Az önkormányzat által fenntartott közmővelıdési intézmény nem lehet elkötelezett
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közmővelıdési
tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e
rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai vagy
más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
különbségtétel nélkül.

2. Az önkormányzat közmővelıdési feladatai és intézményei
3. § (1) Az önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenység támogatása során
hangsúlyos feladatának tekinti a törvény 76. § (2) bekezdésében foglalt
pontokat.
(2) A közmővelıdési feladatokat az önkormányzat a fenntartásában mőködı Kéky Lajos
Városi Mővelıdési Központ (Hajdúnánás, Köztársaság tér 6.) és a Móricz Pál Városi
Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény (Hajdúnánás, Bocskai u. 12-14.)
üzemeltetésével biztosítja.
(3) A Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központ szervezi a város közmővelıdési jellegő
programjait, a kulturális célú rendezvényeket. Összehangolja a civil szervezıdések
igényei alapján a Mővelıdési Központ mőködését.
(4) A Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény biztosítja a város lakossága
számára a nyilvános könyvtári ellátást, továbbá mőködteti a Helytörténeti Győjteményt,
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a Hajdú Ház és Kovácsmőhelyt, a Csepős – és Újszılıben levı Csıszkunyhókat,
valamint a fıtéri Sarokbástyát.
(5) A 3. § (2) bekezdésben meghatározott intézmények vállalkozási tevékenységet nem
folytathatnak, szabad kapacitásuk kihasználása érdekében a nem használt helyiségeiket
alkalmanként bérbeadás útján hasznosítják.
4. § (1) Az önkormányzat egyes közmővelıdési feladatainak ellátásába továbbá az alábbi
intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
a) a város oktatási és nevelési intézményeit,
b) a helyben mőködı közmővelıdési célú egyesületeket, alapítványokat, társadalmi
szervezeteket,
c) a helyben mőködı természetvédelmi célú alapítványokat, egyesületeket és
d) egyéb kulturális célú közösségeket.
(2) A 4. § (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek, és szervezeteknek a közmővelıdési
feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények által el
nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
(3) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásában együtt kíván mőködni:
a) a város közmővelıdési intézményeivel,
b) a város nevelési-oktatási intézményeivel,
c) a városi székhelyő, helyben mőködı, közmővelıdési célú társadalmi
szervezetekkel,
d) a közmővelıdési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
e) az egyházakkal,
f) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, társégi intézményekkel, civil
szervezetekkel.
5. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatait szakmai koncepció alapján végzi.
(2) Az önkormányzat intézményei, közmővelıdési feladataikat alapító okirataik, valamint
Szervezeti és Mőködési Szabályzataik alapján látják el.
(3) Az önkormányzat közmővelıdési intézményeinek feladatai – elsısorban - a város
lakosai részére:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok,
életminıséget, és életesélyt javító tanulási lehetıségek biztosítása,
b) hátrányos helyzető rétegek kulturális felzárkóztatása,
c) a gyermekek, fiatalok és a felnıtt lakosság mővészeti értékeinek ápolása, a város
hagyományainak feltárása, megismerése és megismertetése, a helyi mővelıdési
szokások gondozása, gyarapítása,
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének
segítése,
e) a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
f) szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
g) egyéb mővelıdést segítı lehetıségek biztosítása,
h) a rendelkezésre álló kulturális eszközök felhasználásával a kulturális turizmus
fejlesztése, az idegenforgalom élénkítése,
i) a város szellemi, épített és környezeti értékeinek a kultúra eszközeivel történı
ápolása, gondozása.
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(4) Az önkormányzat közmővelıdési intézményei tevékenységüket részben önálló
költségvetési szervként, szakmailag önállóan látják el.
6. § Az önkormányzat segíti, valamint támogatja továbbá:
a) a város szellemi vonzerejének, a civil társadalom kulturális önszervezıdı
tevékenységének erısítését, a városi polgárok életminıségének javítását,
b) a városi tehetségek és kiemelkedı személyiségeinek értékteremtı tevékenységét,
c) az idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeit, közösségi életét,
d) a hátrányos helyzető rétegek kulturális hátrányainak mérséklését, mővelıdési
kezdeményezéseit,
e) felnıtt lakosság, a gyermekek és fiatalok mővelıdését, mővészeti tevékenységét és
közösségi életét,
f) a lokálpatriotizmust, a helyi kulturális értékek védelmét,
g) a humán és közhasznú információs szolgáltatásokat, a helyi mővelıdésszociológiai
kutatásokat, amelyek a helyi társadalom törvényszerőségein, az itt élı emberek
életszükségletein alapulnak.
7. §

Az önkormányzat kiemelt prioritást biztosít a következı rendezvényeknek, mővészeti
csoportoknak, tevékenységeknek:
a) Nemzeti Ünnepek, Nemzetközi és Nemzeti Kegyeleti megemlékezések,
b) Aranyszalma Országos Szálasanyagfonó Pályázat és Kiállítás,
c) Nánási vásártéren népmővészeti vásár,
d) Kárpát-medencei Ifjúsági Néptánc Együttesek Találkozója,
e) Öhönfızı Fesztivál,
f)
Szent István Napok,
g) Város Napja,
h) Nánási Vigasságok,
i)
Szüreti Sokadalom,
j)
Premier Színjátszó Találkozó,
k) NÁNA táncstúdió felnıtt csoport,
l)
NANÁ Színház,
m) Makláry Lajos Városi Énekkar,
n) Gimnasztráda csoportok,
o) Néptánc csoportok,
p) Szalmakalap Citeraegyüttes Egyesület,
q) a meglévı intézményrendszer fenntartása, valamint továbbfejlesztése,
r)
az ifjúsági korosztályi igények kielégítése,
s)
a hagyományırzés, hagyományápolás,
t)
a helyi kiadványok megjelentetése,
u) a színházkultúra kialakítása, életben tartása,
ü) a helytörténeti győjtemény mőködtetése,
v) az újonnan jelentkezı kulturális igények kielégítését kimagaslóan szolgáló
rendezvények.

8. § A törvény, és jelen rendelet által meghatározott közmővelıdési feladatokkal kapcsolatos
fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselı-testület gyakorolja.
9. § (1) Az önkormányzat közmővelıdési intézményeinek törvényességi ellenırzését,
gazdálkodási felügyeletét a Polgármesteri Hivatalon keresztül a jegyzı látja el.
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(2) Az önkormányzat intézményének szakmai ellenırzését a képviselı-testület az
intézmények közmővelıdési tevékenységérıl szóló beszámoltatása útján biztosítja.
3. A közmővelıdési tevékenység finanszírozása
10. § (1) Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait költségvetésébıl
finanszírozza. Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi
költségvetésbıl származó normatív hozzájárulás, a központosított elıirányzatból
származó összeg, egyéb szervezetektıl pályázati úton elnyerhetı támogatás.
(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közmővelıdési feladatok
támogatására biztosítandó pályázatokhoz – a pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt a
mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg
megállapításánál törekedni kell arra, hogy az elızı évi elıirányzatnál lehetıleg
kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.
(3) Az e rendeletben szereplı intézményeket és szervezeteket a közmővelıdési feladatok
ellátása érdekében az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti. A támogatás
odaítélésérıl a képviselı-testület dönt.

4. Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1- én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat közmővelıdési feladatairól, a helyi közmővelıdési
tevékenység támogatásáról szóló 26/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet.

Hajdúnánás, 2010. november 25.

Szólláth Tibor
polgármester

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Hajdúnánás, 2010. december 15.

Szőcsné dr. Sebestyén Irén
jegyzı

