Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva - Nagykőrös Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával történt egyeztetés mellett -,
a következőket rendeli el:
1. § (1)

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 31/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet)
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) 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)
„3. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(4) 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.”

(3)

A Rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (5) 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."
2. §

(1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Nagykőrös, 2018. november 30.
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