
 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 

támogatásáról szóló 

31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló   

29/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

 

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 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 

közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 

31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Önk. rendelet) 

bevezető részében „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében” szereplő jogszabályi hivatkozás az alábbira módosul: 

 „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pontjában” 

 

2. §  Az Önk. rendelet 1. § gondolatjelben szereplő „elsősorban közművelődési intézmény 

működtetésével,” szövegrész az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 

„elsősorban integrált feladatokat ellátó közművelődési intézmény működtetésével,”

  

3. § Az Önk. rendelet 3. § mondatának számozása (1) bekezdésre módosul, és a 3. § 

kiegészül az alábbi (2)-(3)-(4)-(5) bekezdésekkel:   

 

„(2) 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) 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, 

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) A Szabó Károly Városi Könyvtár 

a) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, megőrzi, gondozza,  

b) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok más könyvtárak 

állományának és szolgáltatásainak elérését, 

c) segíti a könyvtárhasználókat a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, biztosítja a 

tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés 

lehetőségét, 

d) gondoskodik az olvasási kultúra fejlesztéséről, az önművelés, önképzés 

lehetőségeinek biztosításáról, 

e) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb 

programokat szervez, 

f) részt vesz az Arany János Kulturális Központ, valamint az Arany János 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézmény rendezvényeinek 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

(5) Az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 

a. őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja a kulturális javak nyilvántartott és 

dokumentált együttesét, 

b. tudományos tevékenysége keretében gyarapítja gyűjteményeit,  

c. biztosítja a kulturális örökség helyi védelmét,  

d. elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, 

folyamatosan megújuló múzeumpedagógiai programkínálatot biztosít, 

e. az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 

nyújtandó szolgáltatásokkal helyi szinten elősegíti a gazdaság élénkítését. 

f. részt vesz az Arany János Kulturális Központ, valamint az Arany János 

Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézmény rendezvényeinek 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

4. § (1) Ez a rendelet 2013. június 28. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

 

 

Nagykőrös, 2013. június 28. 

 

 

 

        Dr. Czira Szabolcs       Dr. Nyíkos Sára  

   polgármester                     jegyző 

 

 
 

 


