Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól,
a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban:
Törvény) 77. §-ában és 80. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 1
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.
Általános rendelkezések
1. §

Nagykőrös Város Önkormányzata a Törvény 2-3. §-ában meghatározott alapelvek,
valamint 4. §-ában foglalt jogok folyamatos érvényesülését minden városi polgár
részére – elsősorban integrált feladatokat ellátó közművelődési intézmény
működtetésével2, valamint a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában
résztvevők szakmai és anyagi támogatásával – biztosítja.

2.§

E rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában
résztvevőkre.
2.
Az önkormányzat közművelődési feladatai és közművelődési intézménye

3. § (1)3 Az önkormányzat a Törvény 76. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a 76. §
(3) bekezdésében foglalt alapszolgáltatások ellátásával biztosítja
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
(2)4

Az önkormányzat a közművelődési, könyvtári és közgyűjteményi szakmai
feladatkörének ellátására önálló jogi személyiségű költségvetési szervként az integrált
feladatot ellátó Arany János Kulturális Központot működteti, és biztosítja a
Törvényben meghatározott létszámot és infrastruktúrát.
(3)5 Az Arany János Kulturális Központ
a) szervezi és lebonyolítja a város kiemelt kulturális és közösségi
rendezvényeit, társadalmi eseményeit,
b) gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeiről (műsoros
rendezvények, előadások, koncertek, családi programok),
c) kiállításokat rendez,
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d) kezdeményező módon részt vesz Nagykőrös város nemzetközi és kulturális
kapcsolataiban, a testvérvárosi kapcsolat kulturális célú kiterjesztésében,
e) biztosítja a szakkörök, klubok, egyéb művelődési közösségek, lakossági
önszerveződő csoportok, valamint különböző tanfolyamok, működési
helyszínét,
f) együttműködik a Nagykőrös városban működő köznevelési, a felsőoktatás
intézményekkel, társadalmi és civil szervezetekkel, egyesületekkel,
művelődési közösségekkel,
g) működteti az alábbi tagintézményeket:
Szabó Károly Városi Könyvtár
Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény.
(4)6 A Szabó Károly Városi Könyvtár
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
(5)7 Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény
a) a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos
szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét őrzi,
gondozza és kiállításon bemutatja,
b) biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét,
c) kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át tartó
tanulás folyamatához,
d) közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez,
e) együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai
programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését,
f) elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan
megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít,
g) turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal
helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság élénkítését.
4. §
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(1) Az önkormányzat, tekintettel a Törvény 79. § (1) bekezdésében foglaltakra,
sajátos, nem városi közművelődési feladatainak ellátására – közművelődési
megállapodás megkötésével – bevonhat más résztvevőket is, kivéve magánszemélyt.

Hatályba léptette a 16/2018. (XI.30.) ö.r.
Hatályba léptette a 16/2018. (XI.30.) ö.r.

Hatályba lépés ideje: 2019. január 1.
Hatályba lépés ideje: 2019. január 1.

2

(2) A közművelődési megállapodásnak a Törvény 79. § (2) bekezdésében foglaltakat
kell tartalmaznia.
3.
A közművelődési tevékenység fenntartása és támogatása
5. §

Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében költségvetési
lehetőségének függvényében biztosítja a közművelődési és közgyűjteményi intézmény
alapfeladatainak teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ezek
finanszírozását.

6. §

(1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente kulturális célfeladatra
előirányzatot különíthet el (továbbiakban: támogatás), melynek mértékét éves
költségvetési rendeletében határozza meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege az alábbiak szerint osztható fel:
a) költségvetési rendelet elfogadását követő második hónap utolsó napjáig a
támogatási összeg 80 %-a pályázat útján kerül felosztásra,
b) a támogatási összeg 20 %-a tartalékba helyezhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás igényelhető:
a) elsősorban kulturális és szórakoztató nagyrendezvényekre,
b) további rendelkezésre álló támogatási összeg esetén
ba) népi hagyományok ápolására,
bb) várost érintő kiadványok támogatására.
(4) A pályázatot, valamint a pályázat elbírásának feltételeit a Képviselő-testület
minden évben a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően írja ki.
(5) A beérkezett pályázatok elbírálásáról és a tartalék felhasználásáról a szakbizottság
javaslatára a Képviselő-testület dönt.
(6) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a támogatásra jogosult
a) tevékenysége a közművelődéssel kapcsolatba hozható,
b) az előző évi támogatási összeggel elszámolt,
c) Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben lejárt esedékességű
tartozással nem bír,
d) a Kőrösi Vagyonkezelő Zrt-vel szemben lejárt esedékességű tartozással
nem bír,
e) Nagykőrös Város Önkormányzattal, annak Polgármesteri Hivatalával és
fenntartásában működő intézményeivel szemben folyamatban lévő
jogvitája nincs, és
f) a pályázati adatlapon szereplő adatok ellenőrzéséhez hozzájárul.
(7) A támogatás működési, fenntartási célra nem igényelhető, továbbá pályázónként
csak egy pályázati cél megvalósításához adható támogatás.
(8) Az önkormányzat a támogatásban részesülőkkel – a pályázati célnak megfelelő
aktualizálással – támogatási szerződést (továbbiakban: szerződés) köt.
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4.
A támogatás kiutalásának és elszámolásának szabályai
7. §

(1) A támogatott részére a pályázaton elnyert támogatás két részletben kerül kiutalásra:
a) a támogatási összeg 50 %-a a támogatási szerződés megkötését követő 30
napon belül,
b) a támogatási összeg fennmaradó 50 %-a az elszámolást követő 15 napon belül.
(2) A támogatott – a teljes támogatási összeggel - a támogatási szerződésben
meghatározott pályázati cél megvalósulását követő 15 napon belül, de legkésőbb a
következő év január 20. napjáig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által előírt,
kiegyenlített, könyvelő által hitelesített számlamásolatokkal vagy számviteli
bizonylatok másolatával köteles elszámolni.
(3) Az elszámolás hiányos teljesítése esetén a támogatásban részesített a hiánypótlási
felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül hiánypótlás benyújtására jogosult.

8. §

(1) A hiányos, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelelő
elszámolás esetén a támogatási összeg hiányosságokkal érintett részét kell visszafizetni
az elszámolás elfogadásakor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű
kamattal növelten.
(2) A hiányos, valamint a 7. § (2) bekezdésben meghatározottaknak nem megfelelő
elszámolás az elszámolás elutasítását nem vonja maga után.

9. §

(1) Az elszámolás elutasítása esetén a támogatási összeget az elszámolás
elutasításának napján érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő mértékű
kamattal növelten kell visszafizetni és a támogatott részére újabb támogatás négy évig
nem folyósítható.
(2) Az elszámolást el kell utasítani, ha a támogatott
a) az elszámolási kötelezettségének határidőre nem tett eleget, vagy
b) a támogatott célt a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül megváltoztatta.
(3) Az elszámolások elfogadásáról a szakbizottság dönt. Az elszámolás elutasítása
esetén a visszafizetési kötelezettség módjáról és határidejéről, valamint az át nem utalt
50 % rész megvonásáról a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A visszafizetett támogatási összeg a 6.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
tárgyévi tartalék összegét növeli.
5.
Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagykőrös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelete.
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(3) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagykőrös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 27/2000. (XII. 1.) ÖT. sz. rendelete.
(4) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagykőrös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 3/2005. (IV. 1.) ÖT. sz. rendelete.
(5) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nagykőrös Város
Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 18/1999. (VII. 30.) ÖT. sz. rendelet
módosításáról szóló 55/2008. (XII. 19.) ÖT. sz. rendelete.
Nagykőrös, 2010. december 16.

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyző

Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Záradék:
Módosította a
- 29/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet
- 16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet
Egységes szerkezetbe foglalva és publikálva 2018. december 4. napján
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címzetes főjegyző

Dr. Czira Szabolcs
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