ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2009. (XII.2.) számú rendelete
a helyi közművelődésről.

Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76-78. §-ai, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
16.§./2/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.
I.
ALAPELVEK
1.§.
/1/ Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezetben és infrastruktúra
mellett biztosítsa Újszász város lakosai jogainak gyakorlását:
a./ a képességfejlesztéshez,
b./a város hagyományainak ápolásához, a helyi értékek megismeréséhez,
c./a különböző életkorú, helyzetű és érdeklődésű népességcsoportok művelődési és
szórakozási törekvéseinek érvényesítéséhez,
d./ az ünnep örömeinek megéléséhez,
e./ a civil szerveződések törekvéseinek támogatásához.
2.§.
/1/ Az önkormányzat a közművelődési tevékenység során nem tesz hátrányos
megkülönböztetést sem vallás, világnézet, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás szerint.
II.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAI
3.§.
/1/ Öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, életminőséget javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek megteremtése,
a./ a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő tanfolyamok, akciók szervezése,
b./a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak teremtése, népszerűsítése.
/2/A város szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
a./ a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése,
b./ helytörténeti kiállítások, helyi ünnepi alkalmak szervezése,
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c./ a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, közismertté tétele, a kiemelkedő
közösségek, személyiségek tevékenységének méltatása, szerepük növelése az Újszászi
Híradón keresztül is.
/3/ Az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a
befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
a./ művészeti kiállítások,
b./ hangversenyek, színházi előadások, irodalmi estek,
c./ hagyományőrző közösségek működtetése, új körök létrejöttének támogatása, működésük
eredményének bemutatása,
d./ nemzeti, vallási és helyi ünnepek, évfordulók megünneplése, élményeinek gazdagítása,
e./ a különböző korosztályok eltérő szórakozási igényeihez kulturált lehetőségek biztosítása.
/4/ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása
a./ amatőr művészeti csoportok, klubok, szakkörök szervezése, működtetése,
b./ kézműves tevékenységek szervezése,
c./ helyi alkotók közismertté tétele, menedzselése.
/5/ A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
a./ a város különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű közösségeinek igény szerinti segítése,
művelődési szándékaik támogatása, számukra közös akciók szervezése, kiemelten az ifjúság
művelődési kezdeményezéseinek gondozása,
b./ a különböző közösségek között együttműködés kezdeményezése,
c./ szolidáris akciók fogadása, gondozása.
/6/ Kapcsolat építése a testvértelepülések kulturális intézményeivel, csoportjaival.
/7/ A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a polgárok közösségi művelődéséhez, alkotó
tevékenységének elősegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelő esztétikus környezet és
infrastruktúra biztosítása.
/8/ Az önkormányzat biztosítja a lakosság részére a törvény által meghatározott
könyvtárhasználati jogot.
/9/ Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása:
a./ könyv, zenei és videó dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek árusításának
segítése,
b./ információk gyűjtése és közismertté tétele a város és a megyeszékhely által kínált
művelődési lehetőségekről,
c./ hazai kulturális eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásra turistautak
szervezése,
d./ fénymásolás, számítógép, adatbázis, internet használati lehetőségének biztosítása.
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III.
A KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI
4.§.
/1/ A közművelődési feladatokat Újszász Város Képviselő-testülete, a bizottságok /főként az
Oktatási, Sport, és Kulturális Bizottság/ a polgármester és a jegyző, a Polgármesteri Hivatal
segítségével látják el, elsősorban az önkormányzat által fenntartott Városi Művelődési Ház és
Könyvtár működtetése útján, amely nyilvános könyvtári feladatokat is ellát.
5.§.
/1/ Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásába bevonhatja az önkormányzat nem
közművelődési alapfeladatú intézményeit, az Újszászon működő civil szervezeteket,
egyesületeket, alapítványokat.
6.§
/1/ A helytörténeti kulturális javak gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, szükség esetén
restaurálása, feldolgozása, publikálása, bemutatása érdekében az önkormányzat helytörténeti
gyűjteményt hoz létre.

IV.
A KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA
7.§.
/1/ Az önkormányzat éves költségvetésében a minisztériumi érdekeltségnövelő pályázat
elnyeréséhez saját forrást /min. 200.000,-Ft-ot/ biztosít.
/2/ A Városi Művelődési Ház és Könyvtár éves bevételi többletét új szakmai feladatainak
finanszírozására használja fel.

V.
A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZAKEMBER IGÉNYE
8.§.
/1/ Az önkormányzat biztosítja a Városi Művelődési Ház és Könyvtár működtetéséhez
szükséges – jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelő kellő számú
szakember foglalkoztatását, támogatja továbbképzésüket.
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VI.
AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK
9.§.
/1/ Az önkormányzat az e rendelet 3. §-ában megfogalmazott közművelődési feladatok
ellátása érdekében együttműködik a helyi oktatási intézményekkel, egyesületekkel,
alapítványokkal, gazdasági szervezetekkel, a kulturális ágazat megyei és országos irányító
szervezeteivel, intézményeivel, a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzattal, a JászNagykun Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel, a Szolnoki
Kistérség településeivel, valamint a testvértelepülésekkel.

VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§
/1/ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
/2/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/1999.(V.12.) számú
rendelet hatályát veszti.
/3/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újszász, 2009. december 02.

/: Molnár Péter:/
polgármester

/: Boros Péterné:/
jegyző
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