
(Módosítás nélküli szöveg!) 
 

NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

13/2017. (VIII. 31.) 
 

önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési tevékenységről. 
 

 
Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések  

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Nyírmeggyes településen (a továbbiakban: 
település) végzett közművelődési tevékenységre, valamint az e tevékenység 

megvalósításában, végzésében bármilyen formában, vagy módon résztvevőkre. 
 

2. §  Az e rendeletben használt fogalmak tekintetében a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) és a Kultv. végrehajtása érdekében kiadott 

jogszabályokban meghatározottakat kell irányadónak tekinteni. 
 
 

2. A helyi közművelődési feladatellátás formája 
 
 

3. § (1) Nyírmeggyes Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
kötelező közművelődési feladatait a Kultv. szerinti közösségi színtér biztosításával – 
nem költségvetési szervként működő intézményi keretek között – látja el.  
(2) Az Önkormányzat kötelező feladatát képező közművelődési feladatok ellátása 
mellett a települési közkönyvtári, valamint iskolai könyvtári ellátás biztosításával, 
továbbá a fenntartó Önkormányzat által külön meghatározott egyéb tevékenységek 

végzésével együtt „integrált közösségi és szolgáltató tér” (a továbbiakban: 
közösségi színtér) feladatellátási formában tartja fenn, működteti. 

(3) A közösségi színtér konkrét kijelöléséről, elnevezéséről, valamint 
működtetéséről – személyi, szakképzettségi infrastrukturális és egyéb tárgyi 

feltételeiről – az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 
külön önkormányzati határozata az irányadó. 
(4) Az e § szerinti közösségi színtér használati, valamint más célra történő 
hasznosítása szabályait e rendelet melléklete állapítja meg, melyet az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben 



meghatározott helyben szokásos módon való kihirdetés mellett a közösségi színtér 
helyszínén is nyilvánosságra kell hozni. 
(5) A (3) bekezdés szerinti önkormányzati határozat nyilvánossá tételére – 
értelemszerű módon – a (4) bekezdés rendelkezését kell alkalmazni 
 
 

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásának módja 
 
 
4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait – a közösségi színtér 
személyi állományán túl – a Képviselő-testülete, a Polgármester, valamint a 
Szociális, Oktatási, Egészségügyi- és Sportbizottság útján látja el.  
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátásában részt vesznek még a 
településen működő: 
a) Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola; 
b) Nyírmeggyes Község Önkormányzat „Nyitnikék” Óvodája és Konyhája;  
c) – a Képviselő-testület irányítási, ellenőrzési feladataiban való 
közreműködésen túl a helyi társadalom közművelődési érdekérvényesítésének 
segítése és a testvér-települési kapcsolatok támogatása terén – a Jegyző és a 
Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal; 
d) a Kultv. szerinti közművelődési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) 
kötött szervezetek.  
 
5.    § (1) Az Önkormányzat nevében a Képviselő-testület a rendeletben ellátni 
rendelt közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása érdekében – az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati 
rendeletben (a továbbiakban: Áhr.) meghatározottak szerinti – elsősorban 

közművelődési feladatot végző civil szervezetnek minősülő szervezetekkel, valamint 
egyéb közhasznú szervezetekkel kész Megállapodást kötni. 
(2) Az Önkormányzat azon szervezeteket, amelyek Megállapodásban 
meghatározottak szerint részt vállalnak az ellátandó helyi közművelődési 
alapszolgáltatások megszervezéséből, közművelődési feladatok végzéséből – a 
Megállapodásban rögzítettek alapján, az Önkormányzat éves költségvetésében e 
célra biztosított külön támogatási keret terhére, pályázati kiírás és a támogatás 
biztosításáról szóló külön egyedi döntés nélkül – rendszeres pénzügyi támogatásban 
részesítheti. 
(3) Az Önkormányzat konkrét közművelődési cél kitűzésével – a (2) bekezdésben 
meghatározott támogatáson túl – éves költségvetésében elkülönített támogatási 
keretet állapíthat meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatásai közé nem 
sorolható közművelődési tevékenységek, programok alkalmankénti támogatására, 
finanszírozására is. Ezen külön előirányzat egy részének felhasználásáról a 
Képviselő-testület pályázatok hirdetése útján, míg más részének felhasználásáról 
pályázati kiírás nélkül külön önkormányzati határozatával dönt. 
(4) Az e § szerinti támogatások biztosítására egyebekben irányadónak kell tekinteni 
az Áhr.-ben meghatározottakat.  
 
 
6. § Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési fel-
adatainak ellátása érdekében együtt kíván működni: 



a) a településen tudományos, művészeti, közművelődési tevékenységet is 
folytató szervezetekkel; 
b) a közművelődési ágazat megyei és országos szerveivel, szakmai tanácsadó 
és érdekvédelmi szervezeteivel; 
c) a településen működő egyházakkal; 
d) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal; 
e) a testvér-településekkel. 
 
7. § (1) Az Önkormányzat az ellátandó közművelődési feladataira fordítható 
előirányzatot az adott évi költségvetési rendeletében határozza meg, melynek 
mértékét – lehetőség szerint – úgy kell megállapítani, hogy az biztosítsa az épületek 
működéséhez szükséges alapvető működési költségeket, és foglalja magában az 
előző évben a közművelődésre fordított összeg inflációval és az új feladatok 
belépésével növelt összeget. 
(2) Az Önkormányzat törekszik határidőre, maradéktalanul teljesíteni a 
közművelődési megállapodásainak pénzügyi rendelkezéseit. 
 
 

4. Az Önkormányzat által szervezett közművelődési alapszolgáltatások 
 

 

8. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatát a helyi tevékenység 
támogatása érdekében az e rendeletben nyújtott támogatással, valamint a rendelet e 
címe alatt megtatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezése útján, 
továbbá a Kultv.-ben szabályozott helyi lakossági képviselet biztosítása révén látja el. 
(2) Az Önkormányzat által ellátott közművelődési alapszolgáltatások: 
a) művelődő közművelődési 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) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 
biztosítása; 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 
(3) Az Önkormányzat ezen alapszolgáltatások nyújtása terén kiemelten kezeli 
például a Gyermeknap, Pedagógusnap, Idősek Napja, Karácsonyi forgatag, 
Meggyfesztivál megrendezését, a nemzeti ünnepek megünneplését, az 
önszerveződő közösségek (Népdalkör, Citerazenekar, Színjátszó, Ifjúsági Klub, 
Olvasókör, Baba-mama klub stb.) tevékenységének támogatását,        a helytörténet 
gondozását (helyi alkotók munkáinak  gyűjtése, archiválása stb.)  
(4) A település öntevékeny csoportjai rendezvényeik lebonyolítására 
térítésmenetesen használhatják a közművelődés számára az Önkormányzat által 
biztosított tárgyi feltételeket azokban az esetekben, melyeknél az Önkormányzat 
számára az nem jár közvetlen költséggel. 
 
 

5. Záró rendelkezések 
 

9. § Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 



10. § Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési 
Nyírmeggyes Községi Önkormányzatának 8/2004. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról. 

 
 
 
 
Szőkéné Vadon Edit sk.                                      Lipták József sk.  
    polgármester                                                           jegyző 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Záradék: 

 

A rendelet 2017. augusztus 31. napján kihirdetésre került. 

 

Nyírmeggyes, 2017. augusztus 31. 

 

         Lipták József sk. 

              jegyző 
 

 
    

 
 
 
  



Melléklet: a helyi közművelődési tevékenységről szóló 13/2017. (VIII. 31.) 
önkormányzati rendelethez. 
 

A Közösségi szintér használatának szabályai 
 

I. Alapfunkció szerinti használat 
 
1) A település öntevékeny közművelődési csoportjai közművelődési célú 
rendezvényeik lebonyolítására térítésmenetesen használhatják a közművelődés 
számára az Önkormányzat által biztosított tárgyi feltételeket azokban az esetekben, 
melyeknél az Önkormányzat számára az nem jár külön költséggel. 
2) Teljes díjmentesség illeti meg a településen működő (helyi) bármely 
közösséget, ha a közművelődési épület, helyiség alkalmankénti használata során 
abból nincs bevétele, vagy van ugyan, de azt igazoltan jótékonysági célra kéri, vagy 
fordítja.  
3) Az 1)-2) pontok szempontjából a helyi közösség meghatározására a 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet 
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 
4) Az 1)-2) pontokon túli esetekben – a rendelet szerint – mindig térítést kell 
fizetni. 
5) A Közösségi színtér – alapfunkció szerinti – nyitva tartása:  
 

Nyári időszak – Tanítási Szünet 

 Könyvtári 
szolgáltató hely: 

Közművelődési 
szolgáltató hely: 

Hétfő 10.00 – 12.00 12.00 - 18.00  

Kedd 12.00 – 18.00 10.00 – 12.00 

Szerda 10.00 – 12.00 12.00 – 18.00 

Csütörtök 10.00 – 12.00 12.00 – 18.00 

Péntek 12.00 – 18.00 10.00 – 12.00 
 

 

Téli időszak – Szorgalmi idő, tanév 

 Könyvtári 
szolgáltató hely: 

Közművelődési 
szolgáltató hely: 

Hétfő 10.00 – 18.00 - 

Kedd 10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 

Szerda 8.00 – 16.00 - 

Csütörtök 10.00 – 18.00 - 

Péntek 10.00 – 14.00 14.00 – 18.00 

 
6) A közösségi színteret, programjait, szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit, 
valamint más eszközeit közművelődési célra bárki igénybe veheti, s e célból minden 
érdeklődő szabadon látogathatja, ha  elfogadja ezen használati szabályzatban foglalt 
feltételeket.  
7) Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, az igénybe vevő teljes körű 
felelőssége vállalásával történhet. A közművelődési célú igénybevétel szándékát az 
Önkormányzat által alkalmazott közművelődési szakembertől legalább 5 
munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell kérni. A közművelődési szakember 
az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével biztosítja a 



helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetében a használati igényekről – a 
Polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a közművelődési 
szakember dönt.  
8) A közösségi színtér közösségi célokat szolgál, ezért annak védelme, 
berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, az 
épület és helyiségek, környékük tisztaságának megóvása, valamint a rend 
biztosítása minden látogató és más célú használó kötelessége.  
9)  A közösségi színteret látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a 
közművelődési szakember, valamint az Önkormányzat nem vállal felelősséget. 
10) Az érdeklődők zavartalan működését és szórakozását a közösségi, valamint a 
társas élet szabályainak megfelelő kulturált magatartással köteles minden látogató 
elősegíteni.  
11) A közművelődési rendezvény felelőse, valamint a közművelődési szakember a 
rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről.   
12) Ezen szabályzat, valamint a jogvédelmi és egyéb jogszabályi előírások 
betartásáért a rendezvény felelőse egyszemélyben felel.  
13) Belépőjegyes rendezvények esetében a résztvevő az ellenőrző szelvényét 
megőrizni köteles, azt kérésre, vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás 
nélkül a rendezőknek, vagy a felügyeletet végző személynek köteles bemutatni. 
14) Az e használati szabályzatban nem rendezett kérdésekben a hatályos 
jogszabályok (tűzrendészeti, balesetvédelmi, stb.) előírásait kell irányadónak 
tekinteni. 
  

II. Alapfunkciótól eltérő használat 
 
1) A közművelődési épület, helyiség más célra történő átmeneti igénybevétele, 
valamint az ott folytatott tevékenységnek évente legfeljebb 2 hónap időtartamú 
szüneteltetése – gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök 
esetén – engedélyezhető, amelyről, s annak feltételeiről kizárólag a Képviselő-
testület jogosult dönteni.  
2) A közművelődési épület, helyiség más célra történő – a II. 1) pontban rögzített 
időtartamtól rövidebb – átmeneti igénybevétele esetén a rendelet hatályba lépésétől 
a következő bérleti, használati díjak kerülhetnek megállapításra, amelyről a 
Polgármester köthet írásban megállapodást: 
Közművelődési szolgáltató hely nagyterme  

                      a) árusítás céljára                                                 10.000,- Ft + Áfa; 
                      b) más célra (pl. rendezvény)                               20.000,- Ft + Áfa 
                                                                           és a b) pont  
                                                                           esetében ezen  
                                                                           túl fűtési (téli)  
                                                                           szezonban      + 10.000,- Ft + Áfa; 

 
Közművelődési szolgáltató hely klubterme                         10.000,- Ft + Áfa  

                                                        és ezen túl  
                                                        fűtési (téli)  
                                                              szezonban   + 5.000,- Ft + Áfa.
        

A díjakat évente az infláció mértékével növelten kell megállapítani.  
3) A közművelődési épület, helyiség más célra történő igénybevétele esetén – 
értelemszerű módon – alkalmazni kell ezen szabályzat I. 8)-14) pontjának előírásait. 



 


