ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2000. (VIII. 25.) VKT számú
rendelete
az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról
- egységes szerkezetbe foglalva az e rendeletet módosító 29/2009. (IX.29.) számú rendelettel Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: az önkormányzat)
a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-a
alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység
támogatásával kapcsolatos feladatait.
I. RÉSZ
Általános rendelkezések
Alapelvek
1. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Újfehértó polgárainak jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint
ezek védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló
eszközök útján;
b) a közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére;
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához,
közművelődési közösségi szintér szervezéséhez, és jogszabályban meghatározottak szerint
szervezet alapításához, működtetéséhez.
2. § (1) Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen
vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
(2) A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; a
törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás,
politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
3. § E rendelet hatálya kiterjed
- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, településen lakó
állampolgárokra;
- az önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó intézményeire, közösségi színtereire és
azok fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire;
- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodás vagy más úton támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;
- a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.

II. RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatai
4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését;
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítését;
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
- a környezetkultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését;
- a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
III. RÉSZ
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának struktúrája és intézményei
5. § Az önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet
4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményt, közösségi színteret
biztosít és működtet.
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6. §. -7. §.
Az önkormányzat közművelődési intézménye, közösségi színtere
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8. § Az önkormányzat közművelődési feladatait a fenntartásában működő, Zajti Ferenc Helytörténeti
Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár (székhely: 4244. Újfehértó, Fő tér 3. telephelyek:
4244. Újfehértó, Egészségház u. 2., 4244. Újfehértó, Bartók B. u. 7.) intézmény és közösségi szintér
útján biztosítja.
9. § (1) Az önkormányzat közművelődési intézményének feladata elsősorban a település
lakosai részére
- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló tevékenység;
- a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése;
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
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Hatályon kívül helyezte: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 23.§.-a.
Módosította: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 24.§.-a.

3

(2)
10. § (1) Az önkormányzat közösségi színterének legfontosabb feladatai:
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése;
- a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése;
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotók,
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének gazdagítása;
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése.
- kiállítások rendezésével a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak
bemutatása,
- egyetemes művészeti és szellemi értékek közvetítése, bemutatása a város polgárai előtt.

IV. RÉSZ
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
11. § (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott
hatáskörben a polgármester és az - a képviselő-testület által létrehozott - illetékes bizottság
gyakorolja.
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(2) -(3)
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12. §.
V. RÉSZ
A közművelődési tevékenység finanszírozása
13. § 6(1) Az önkormányzat közművelődési feladataira előirányzott összeget a mindenkori éves
költségvetés tartalmazza.

(2) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az állami
támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.
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14. §.-15. §.
VI. RÉSZ
A közművelődési megállapodás
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16. §. Az önkormányzat az e rendelet 4.§.-ában szabályozott közművelődési feladatainak ellátására
közművelődési megállapodást köthet a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79.§.-ában
szabályozott rendelkezések alapján.
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Hatályon kívül helyezte: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 23.§.-a.
Hatályon kívül helyezte: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 23.§.-a.
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Hatályon kívül helyezte: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 23.§.-a.
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Módosította: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 25.§.-a.
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Hatályon kívül helyezte a 29/2009. (IX.29.) rendelet 23.§.-a.
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Módosította: a 29/2009. (IX.29.) rendelet 26.§.-a.
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17. § (1) A kezdeményezést pályázati formában az illetékes bizottsághoz kell eljuttatni. A
bizottság a pályázatot szakértői testület véleménye alapján bírálja el, amelynek tagjai:
- az országos szakértői névjegyzékben szereplő közművelődési szakértő;
- a megyei művelődési intézet által kijelölt szakértő;
- a megyei szakmai szervezet által kijelölt szakértő.
(2) Közművelődési megállapodásra vonatkozó javaslatot az illetékes bizottság terjeszt a
képviselő-testület elé.
VII. RÉSZ
Záró rendelkezések
18. §. (1) A jelen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Nagy Sándor
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendeletet kihirdettem 2000. augusztus 25-én.
dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A rendelet egységes szerkezetbe foglalásának időpontja: 2009. november 16.

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző
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A rendelet 18.§.-át 18.§. (1) bekezdésre módosította és a (2) bekezdéssel egészítette ki: a 29/2009. (IX.29.)
rendelet 27.§.-a.

