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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 

1/2009. (I. 30.) 
r e n d e l e t e 

 
a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról 

 
 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a muzeális intézményekrıl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott 
felhatalmazás, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján 
a közmővelıdési tevékenység helyi feladatairól és támogatásáról a következı rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy a helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek 
figyelembevételével – a helyi lehetıségek, igények és sajátosságok alapján –határozza meg az 
önkormányzat a helyi közmővelıdési tevékenységek formáit, módját és mértékét. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed Hajdúsámson Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által 
fenntartott Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézményére, továbbá a közmővelıdési tevékenység 
megvalósulásában részt vevıkre. 
 

A közmővelıdési feladatok ellátásának alapelvei 
 

3. § 
 
(1) Az önkormányzat elismeri, hogy a kultúrához, közmővelıdéshez való jog minden ember alapvetı 
joga. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyızıdésre, nemzeti vagy társadalmi származásra 
való tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Hajdúsámson város polgárainak és közösségeinek joga, 
hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közmővelıdési intézmény szolgáltatásait. 
 
(2) Az önkormányzat az e rendeletben vállalt közmővelıdési feladatait az általa fenntartott 
közmővelıdési intézményével látja el. Az intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet 
vagy politikai irányzat mellett sem. 
 

Fogalmak 
 

4. § 
 

E rendelet alkalmazásában: 
 

a) közmővelıdési intézmény: a lakosság közösségi közmővelıdési tevékenységéhez erre 
a célra alapított, fenntartott, mőködtetett, megfelelı szakmai, személyi, infrastrukturális 
feltételekkel és alapító okirattal rendelkezı költségvetési szerv  
b) közmővelıdési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önmővelı, 
megismerı, kultúraelsajátító, mővelı és alkotó célú cselekvése, amely jellemzıen 
együttmőködésben, közösségekben valósul meg. 
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c) könyvtár: az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott könyvtári dokumentumok 
rendszeres győjtését, feltárását, megırzését és használatát biztosító szervezet, 
d) közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közmővelıdési 
tevékenységének, a lakosság önszervezıdı közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közmővelıdési 
megállapodás alapján mőködtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen 
rendszeresen mőködı intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség együttes, épület) 

 
II. Fejezet 

 
A közmővelıdés helyi feladatainak meghatározása 

 
5. § 

 
(1) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, életminıséget és 
életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek, népfıiskolák megteremtése témakörben, azaz a 
tv. 76. § (2) bekezdés a) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 

 
a) A munkanélküliség csökkentése érdekében felnıttoktatási és az iskolai képzést kiegészítı, 

képességfejlesztı, a humánerıforrás fejlesztı képzések elısegítése. Ide tartoznak a nyelvi, 
számítástechnikai, gépjármő vezetıi és egyéb életesélyt javító képzések. 

b) A speciális helyzető népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, önsegítı, 
öntevékeny lehetıségek felkutatása, mővelıdési közösségek szervezése. 

c) A mentális kultúrát, önismeretet fejlesztı tanfolyamok, táborok, bemutatók, konzultációk, 
fórumok szervezése, természetbarát, környezetvédı közösség életre hívása, 
népszerősítése, segítése. 

 
(2) A település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 
a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása témakörben, azaz a tv. 76. § (2) bekezdés b) 
pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) Hajdúsámson természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása. 

b) A helyi tudás, lokálpatriotizmus erısítése érdekében a helyi információk cseréje, 
helytörténeti, település ismertetı kiállítások szervezése, helyi ünnepi alkalmak 
biztosítása, mősorok, bemutatók, találkozók, versenyek, vetélkedık szervezése. 

c) A közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeirıl dokumentumok 
győjtése, ırzése, közismertté tétele. 

d) A településsel kapcsolatos kiadványok megjelenésének kezdeményezése, elısegítése. 
e) A helyi társadalom kiemelkedı személyiségei, közösségei tevékenységének méltatása, 

kitüntetésekre, díjakra való felterjesztése. 
 
(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 
megértés és befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása témakörben, azaz a tv. 76. § 
(2) bekezdés c) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) A nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, a világi és egyházi hagyományos ünnepek 
közismertté tétele, a közmővelıdés lehetıségeivel élményeinek gazdagítása, támogatása. 

b) A különbözı korosztályok eltérı szórakozási és közösségi igényeihez kulturált 
lehetıségek biztosítása, speciális kisközösségek szervezése. 

c) A kulturális turizmus ösztönzése. 
 
(4) Az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének támogatása  
témakörben, azaz a tv. 76. § (2) bekezdés d) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) Az amatır mővészeti csoportok, alkotó mőhelyek, kézmőves tevékenységek szervezése, 
támogatása. Helyi hagyományok alapján kiemelt figyelemmel a népdal, a hímzı és egyéb 
tárgyalkotó, valamint a mazsorett tevékenységek menedzselésére. 
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b) A kiemelkedı tehetségő helyi alkotók közismertté tétele, fejlıdésük szakmai 
támogatásának biztosítása, kiállítási, bemutatkozási lehetıség megteremtése. 

 
(5) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
témakörben, azaz a tv. 76.§.(2) bekezdés e) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) A város különbözı életkorú, érték- és érdekrendszerő civil közösségeinek igény szerinti 
segítése, mővelıdési szándékaik támogatása, településvédı-, szépítı, természet-, 
környezet-, érdekvédı, közéleti, helytörténeti körök, egyesületek összefogása, 
tevékenységük támogatása. 

b) A civil szervezetek közismertségének gondozása, együttmőködésük elısegítése. 
c) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, mővelıdési kezdeményezéseinek kiemelt 

gondozása, intézményi segítése. 
d) A helyi együttmőködésekhez, szolidáris akciókhoz a közmővelıdési intézmény ingyenes 

biztosítása. A közösségi akciókhoz téri, tárgyi feltételek biztosítása, módszerek ajánlása. 
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése. 
 
(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése témakörben, azaz a tv. 76.§ 
(2) bekezdés f) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) Tájékoztatási, együttmőködési, mővelıdési alkalmak kialakítása és rendszeressé tétele a 
helyi lakosság különbözı tevékenységő, életkorú, nemő, világnézető közösségei és az 
oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, gazdasági szervezetek képviselıi között.  

b) Kapcsolat építése a közmővelıdés megyei, országos szervezeteivel, testvértelepülések 
kulturális intézményeivel. 

 
(7) A szabadidı kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása témakörben, azaz a tv. 76.§ (2) 
bekezdés g) pontjához meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) A közmővelıdési intézményben a lakosság tájékozódásához, közösségi mővelıdéséhez, 
alkotó tevékenységének elısegítéséhez és rekreációjához a célnak megfelelı, esztétikus, 
célszerő környezet, infrastruktúra és segítı szakemberek biztosítása. 

b) A rendezvények alkalmával több korosztály mővelıdési, szórakozási igényét kielégítı 
programok összeállítása. 

c) Értékes hobbi- és győjtıtevékenységek felkutatása és megismertetése a településen. 
 
(8) Egyéb mővelıdési lehetıségek biztosítása témakörben, azaz a tv. 76. § (2) bekezdés h) pontjához 
meghatározott konkrét feladatok: 
 

a) Információk győjtése és közismertté tétele helyi intézmények, szervezetek 
rendezvényeirıl, a környezı települések által kínált mővelıdési lehetıségekrıl. 

b) A helyi média képviselıivel folyamatos együttmőködés, a lakosság tájékoztatása 
érdekében. 

c) A hazai kulturális eseményekre, mőemlékekhez, múzeumokba, színházi elıadásokra, 
fesztiválokra turista utak lehetıségeinek kínálata, szervezése. 

d) Jeles napokhoz kapcsolódó aktuális börzék, vásárok, sokadalmak szervezése. 
e) Fénymásolás és egyéb lakosságot segítı szolgáltatások biztosítása. 
f) Számítógép és Internet használatának lehetısége, e-Magyarország Pont mőködtetése. 

 
 

6. § 
 
A Városi Könyvtár közmővelıdési feladatai: 
 

a) közremőködik a közmővelıdési tevékenységek ellátásában, 
b) helyismereti dokumentumok, információk győjtése és mindenki által hozzáférhetıvé 

tétele, 
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c) hozzáférési lehetıséget biztosít a helyi és országos sajtótermékekhez,  
d) a gyermekek mővelıdési, mővészeti és közösségi életét, mővelıdését elısegítı 

rendezvények, vetélkedık szervezése, 
e) informatikai képzés, internet hozzáférés biztosítása.  

 
III. Fejezet 

 
A közmővelıdési feladatok ellátásának helyi szervezeti keretei 

 
7. § 

 
(1) Az önkormányzat a közmővelıdési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében 
közmővelıdési intézményt mőködtet Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény elnevezéssel. 
 
(2) Az önkormányzat az intézmény csoportjainak mőködéséhez, rendezvényeinek megtartásához a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt jelöli ki. Ezen közösségi 
szintér használata az intézmény számára ingyenes. 
 
(3) Az intézmény közmővelıdési tevékenységét az alapító okirata, szervezeti és mőködési szabályzata, 
valamint éves munkaterve alapján végzi. 
 

IV. Fejezet 
 

A helyi közmővelıdés szakember igénye 
 

8. § 
 

A Városi Könyvtár és Közmővelıdési Intézmény a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában állapítja 
meg - a jogszabályokban meghatározott képesítési elıírásoknak megfelelı – a kellı számú szakember 
foglalkoztatásának, továbbképzésének szabályait. 
 

V. Fejezet 
 

A közmővelıdés finanszírozása 
 

9. § 
 

(1) Az önkormányzat fenntartásában mőködı közmővelıdési intézmény az alábbi felsorolásban 
rögzített költségeinek fedezetét az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében az állami és 
önkormányzati forrásokból biztosítja: 

a) az intézmény üzemeltetésének, az épület mőködıképessége megırzésének, mőszaki, 
technikai feltételei korszerősítésének költségeit, a mindenkori költségvetésben biztosítható 
kereteken belül, 
b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények fedezetét, a 
mindenkori költségvetési kereteken belül, 
c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges költségek költségvetési 
rendeletben meghatározott részét. 
 

(2) A közmővelıdési feladatok ellátásának további forrásai  az érdekeltségnövelı minisztériumi 
pályázati pénzeszközök, a szolgáltatásokért szedett díj, természetes és jogi személyek, szervezetek 
pénzügyi támogatása, valamint egyéb pályázati támogatások. 
 
(3) Az önkormányzat költségvetésében – anyagi lehetıségeihez mérten – biztosítja a helyi 
közmővelıdési támogatásokról szóló pályázatok önrészét. 
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VI. Fejezet 
 

A közmővelıdési feladatokban együttmőködı partnerek 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat a rendelet 5-6. §-aiban meghatározott közmővelıdési feladatainak ellátása 
érdekében együttmőködik  

 
a) önkormányzati intézményekkel, 
b) településrészi önkormányzatokkal, 
c) cigány kisebbségi önkormányzattal 
d) egyesületekkel, 
e) egyházakkal, 
f) alapítványokkal, 
g) kommunikációs szervezetekkel, 
h) magánszemélyekkel, 
i) helyi vállalkozásokkal, 
j) megyei és országos kulturális, mővészeti intézményekkel, szakmai tanácsadó 

és érdekvédelmi szervezettekkel, 
 
(2) A testvérváros(ok)kal kötött megállapodás alapján azok kulturális, mővészeti intézményeivel, 
szervezeteivel a kapcsolatok ápolására törekszik.  
 
(3) Az együttmőködés formái lehetnek formálisak és informálisak. 

 
VII. Fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
11. § 

 
(1) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatásáról szóló11/1999. (V. 26.) rendelet. 
 
Hajdúsámson, 2009. január 27. 
 
 
 
 
 
  Kanyóné Papp Klára   Andó Lászlóné 
   jegyzı     polgármester 
 
 
 
 
 
 
E rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Hajdúsámson, 2009. január 30. 
 
 
 Kanyóné Papp Klára 
  jegyzı 
 


