
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről 

 

 

Nyárlőrinc Községi 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. 

§ (1)-(2) bekezdéseiben és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések, célok, alapelvek, hatály 

1.§ 

 

Az önkormányzat a helyi hagyományok és sajátosságok alapján, a lakosság 

művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, az igények és helyi 

lehetőségek és sajátosságok ismeretében határozza meg az önkormányzat 

közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, finanszírozási lehetőségét.  

 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 2-3. §-aiban 

meghatározott alapelvek, valamint a 4. §-ában foglalt jogok folyamatos 

érvényesülését minden Nyárlőrincen élő polgár részére biztosítja.  

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy a település minden polgárának joga van 

kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a 

művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez 

szükséges esélyegyenlőséghez. 

 

3.§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában 

résztvevőkre, az önkormányzat közigazgatási területén a közösségi színtérre, 

működtetőire, és alkalmazottaira, a közművelődési megállapodást kötő természetes 

és jogi személyekre, a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre. 

 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

4.§ 

 

Az önkormányzat a helyi adottságok figyelembevételével a következő közművelődési 

alapszolgáltatásokat szervezi: 
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a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása. 

 

3. A feladatellátás formája, módja 

5. § 

 

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatait önállóan látja el, amelyhez integrált 

közösségi színteret biztosít. 

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatellátás során közösségi 

színtérként az alábbi ingatlanokat biztosítja: 

a) Petőfi Sándor Művelődési Ház (6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 9.) 

b) Sportcsarnok (6032 Nyárlőrinc, Iskola u. 2.) 

c) Faragó Mihály Sporttelep (6032 Nyárlőrinc) 

(3) A közösségi színtérként szolgáló ingatlanok fenntartásáról az önkormányzat 

gondoskodik. 

(4) A közösségi színtérként szolgáló ingatlanok működtetését a Nyárlőrinci 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: feladatellátó) kormányzati 

funkciókódokon látja el.  

(5) A feladatellátó az önkormányzat éves rendezvénytervét és a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 3. § (1) 

bekezdése szerinti szolgáltatási tervet minden év március 1-jéig elkészíti és 

jóváhagyásra benyújtja a képviselő-testületnek. 

(6) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 

a) a településen működő köznevelési intézményekkel, 

b) az egyházakkal, a civil szervezetekkel, 
c) a település könyvtári szolgáltató helyével. 

 
4. A helyi közművelődési feladatellátás mértéke 

6.§  

 

(1) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 

megvalósítása érdekében közösségi színteret biztosít, szükség szerint 

közművelődési megállapodást köt természetes és jogi személyekkel. 

(2) A feladatellátó a 4. § b) pont tekintetében az alábbi feladatokat látja el:  

a) a helytörténeti, a településtörténeti kiállításokat rendezi és bemutatja, 
b) a helyi értékek védelme érdekében együttműködik a helyi értéktár bizottsággal, 
c) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a települési és nemzeti 

ünnepeket megszervezi, 



d) a települési népszokások újraélesztését, a hagyományokat felidéző 

rendezvényeket megszervezi, évenként megrendezi: a falunapot, a szüreti 

felvonulást, a községi karácsonyi ünnepséget. 

5. A helyi közművelődési feladatok finanszírozása 
7.§ 

 
Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait éves 

költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó 

támogatás, a saját bevétel, és a pályázati úton elnyerhető támogatások. 

 

6. Záró rendelkezések 

8.§ 

 

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba. 

 

9.§ 

 

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2018. (XII. 15.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Nyárlőrinc, 2022. február 15. 

 

 

 

 

Pénzváltó István     Szakácsné Marsa Edina 

polgármester                 jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése: 2022. február 21. 

 

 

 

Szakácsné Marsa Edina 

jegyző 


