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Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 

9/1999. (XI. 29.) Ör. sz. rendelete 
 

A helyi közmővelıdésrıl 
 
 

 
Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testülete a kulturális javak védelmérıl és 
a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl 
szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi 
közmővelıdés átfogó szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 I. fejezet 
  
 Általános rendelkezések 
  
 1.§ 
  
 A rendelet hatálya kiterjed Nyirád község közigazgatási területén a 

közmővelıdésben résztvevı valamennyi természetes és jogi személyre. 
  
  
 II. fejezet 
  
 A rendelet  célja 
  
 2.§ 
  
(1) A rendelet célja a község területén élı állampolgárok mővelıdéshez való 

jogának, és annak helyi feltételeinek biztosítása, a közösségi mővelıdéshez 
méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása. 

  
(2) A nyilvános könyvtári ellátás mőködésének és fejlesztésének meghatározása. 
  
(3) A település hagyományainak ápolása, hagyományırzı közösségek életre 

hívása, a helyi értékek védelmének erısítése. 
  
(4)  Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, mővelıdési 

kezdeményezéseinek segítése, az idıskorú népesség közösségi életének 
támogatása. 
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(5) Az önkormányzatnak, mint fenntartónak a szakmai és finanszírozási 
alapelveket tartalmazó feladatok meghatározása. 

  
(6)  A közmővelıdési közösségi színterek és a településen mőködı civil 

szervezetek mőködésének összehangolása. 
  
  
 III. fejezet  
  
 A közmővelıdési feladatellátás szervezeti keretei 
  
 3.§ 
  
(1) A települési önkormányzat a közmővelıdési feladat ellátásához a mővelıdési 

házat (Nyirád, Petıfi u. 18.) mint közösségi színteret mőködteti, ahol helyet 
kap a nyilvános könyvtár és az alábbi önszervezıdı közösségeket támogatja: 
 
a) Nyugdíjas Klub                                     Nyirád, Petıfi u. 18. 

b) Ifjúsági Klub                                         Nyirád, Petıfi u. 18. 

c) Nagycsaládosok Nyirádi Egyesülete     Nyirád, Alkotmány u. 26. 

d) Néptánc-csoport                                    Nyirád, Petıfi u. 18. 

e) Gyermekszínjátszás                               Nyirád, Petıfi u. 18. 

f) Helyismereti szakkör                             Nyirád, Petıfi u. 18. 

g) Kamarakórus                                         Nyirád, Petıfi u. 18. 

h) Játszóház                                               Nyirád, Petıfi u. 18. 
  
(2) A mővelıdési ház egyéb jogállású létesítmény, fenntartásáról, pénzügyi, 

gazdasági feladatainak ellátásáról teljes mértékben az önkormányzat 
gondoskodik. 

  
(3) Az önszervezıdı közösségek közmővelıdési tevékenységét az önkormányzat 

az éves költségvetésben meghatározott összeggel támogatja és biztosítja, hogy 
megfelelı rendszerességgel és idıtartamban vehessék igénybe a színtér 
helyiségeit és szolgáltatásait. 

  
(4)  A közösségi színtérben biztosítani kell a kulturális szabadidı eltöltéséhez 

szükséges feltételeket. 
A mővelıdési ház nagyterme csak alkalomszerően adható bérbe, illetve 
használatba. 
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(5) Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátásához a személyi 
feltételeket a jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítja. A 
foglalkoztatott létszámot költségvetési rendeletében rögzíti. 

  
 

 4.§ 
  
 A  közmővelıdési feladatok ellátásához a közösségi színtér programját, éves 

munkatervét a kulturális menedzser készíti el minden év november 30-ig. 
  

 
IV. fejezet 

  
 A település közmővelıdési feladatainak meghatározása 

  
 5.§ 
  
A  közmővelıdési tevékenység formái: 
 
(1) Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 

életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, 
népfıiskolák megteremtése; 
 

 a) a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a 
munkanélküliek számára átképzéshez tanfolyam szervezése, ehhez 
helyiség biztosítása, 
 

 b) táborok szervezése az általános iskolával közösen, 
 

 c) iskolai képzést kiegészítı, képességfejlesztı tanfolyamok szervezése az 
általános iskolával közösen. 

   
(2) A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak 

feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása és 
gazdagítása; 

  
 a) a kulturális menedzser a 3.§ (1) bekezdésben meghatározott 

önszervezıdı közösségekkel együttmőködve összegyőjti a település 
kulturális értékeit, és törekszik annak kiállításokon, falunapon való 
bemutatására, 

   
 b) a nyilvános könyvtár ellátásával törekszik a helyi információ cseréjével 

kapcsolatos feladatok és a helyi információs hálózat kialakítására, ezen 
belül pályázat útján számítógép beszerzésére, 
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 c) dokumentumokat készít a helyi kulturális eseményekrıl (fénykép, 

videofelvétel) és errıl a lakosságot a falu-televízión keresztül 
rendszeresen tájékoztatja a  község életét meghatározó eseményekrıl. 

   
 

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása; 

  
 

 a) a kulturális menedzser szervezi  a nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók 
programjait és segít a lebonyolításban, 
 

 b) a nemzeti és helyi ünnepeken kiállításokat szervez, amelyen bemutatásra 
kerülnek Nyirád hagyományırzı értékei, 

   
 c) a megyeszékhelyre színházi elıadásokra szervezi a látogatásokat. 
   
(4) Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 

támogatása; 
  
 a) a már meglévı amatır alkotó és mővelıdı közösségek mellett tovább 

szervezi az ismeretszerzı amatır közösségeket, mőködésükhöz 
helyiséget biztosít és a pályázatokon való részvételüket támogatja, 

   
 b) közremőködik a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté 

tételében, 
   
 c) szorgalmazza az önképzı tevékenységet segítı pályázatokon való 

részvételt. 
   
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 

érdekérvényesítésének segítése; 
  
 a) a mővelıdési ház segíti a különbözı életkorú, érték- és érdekrendszerő 

civil közösségeit, mővelıdési szándékait támogatja, 
   
 b)  közremőködik abban, hogy Nyirád közösségi kulturális  értékei 

közismertté váljanak, erısödjön a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, 
   
 c) kiemelt feladata az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, mővelıdési 

kezdeményezéseinek gondozása, intézményi segítése,  e feladatainak 
ellátásában együttmőködik a közoktatási intézményekkel. 
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(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése; 
  
 a) a mővelıdési ház együttmőködési, mővelıdési alkalmakat alakít ki a 

helyi lakosság különbözı tevékenységő, korú, nemő, nemzetiségi, 
világnézető közösségei, valamint a környezı települések között, 

   
 b) a mővelıdési ház a helyi rendezvényeken a környezı települések amatır 

csoportjainak közremőködését viszonossági alapon igényli. 
   
(7) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez feltételek biztosítása; 
   
 a) a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, közösségi 

mővelıdéséhez, az alkotó tevékenység elısegítéséhez szakembereket 
biztosít a mővelıdési ház, 
 

 b) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a helyiséget a mővelıdési ház 
biztosítja. 

   
(8) Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása; 
   
 a) a kulturális menedzser kapcsolatot tart a szomszédos kulturális 

intézményekkel, 
   
 b)  együttmőködik a helyi újság szerkesztıivel, a kábeltelevízió 

mőködtetıivel, 
   
 c) a település amatır mővészeti csoportjait menedzseli és alkalmat keres 

azok bemutatkozására más településeken. 
 
 

V. fejezet 
 

A közmővelıdés finanszírozása 
 

6.§ 
 

 Az önkormányzat a közösségi színtér szakmai munkájához és a személyi 
kiadások fedezetére az éves költségvetésben meghatározott összeget állapít 
meg. 
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VI. fejezet 
 

A közmővelıdés helyi lakossági képviselete 
 

7.§ 
 

(1) A  közmővelıdés helyi, lakossági képviselete érdekében Közmővelıdési 
Tanácsot alakíthatnak a nyirádi székhelyő társadalmi szervezetek. 

  
(2) A tanács tagja lehet minden jogi személyiséggel rendelkezı, helyben mőködı 

közmővelıdési társadalmi szervezet, valamint a helyi közmővelıdést 
támogató gazdasági vállalkozás képviselıje. 

  
(3) A Közmővelıdési Tanács 
  
 a) véleményt nyilváníthat, illetıleg javaslatot tehet a település 

közmővelıdési tevékenységével kapcsolatos valamennyi kérdésben, 
   
 b) figyelemmel kíséri és véleményezi a közmővelıdési célú 

önkormányzati támogatás és egyéb vagyoni eszközök felhasználását, 
   
 c) elısegíti a különbözı közmővelıdési szervezetek együttmőködését. 

 
VII. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
8.§ 

 
(1) Az önkormányzati rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. 
  
(2) A rendelet kihirdetésérıl - a helyben szokásos módon - a jegyzı gondoskodik. 
 
Nyirád, 1999. november 25. 
 
 
 
   Sarkadi-Nagy András    Rédei Zsolt 
        polgármester        jegyzı 
 
A rendelet kihirdetve:    1999. november 29-én 
 
          Rédei Zsolt 
             jegyzı 


