Jászladány Nagyközség Önkormányzata
2/2005. ( I. 28.) rendelete
az önkormányzat közművelődési feladatairól
(egységes szerkezetbe foglalva)1
Jászladány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló,
többszörösen módosított 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 77. §-a lapján az
alábbiak szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység szervezésével és
támogatásával kapcsolatos feladatait.

I. FEJEZET
A rendelet célja
1. § (l) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségletének figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján – meghatározza az önkormányzat által támogatandó
közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, feltételeit és
finanszírozási formáját.
(2) Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során
elismeri, s rendelkezésre álló lehetőségeivel biztosítja Jászladány nagyközség
polgárainak törvényben meghatározott azon jogát, hogy mindenki:
− megismerhesse a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem
alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,
valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a muzeális intézmények
tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az
ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,
− igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a muzeális és a
közművelődési intézmény szolgáltatásait,
− műveltségét, készségeit élete minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai
érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,
− e törvény szerint művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi
színteret, szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon
II. FEJEZET
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
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2. § (1) A törvényben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés; e jogok mindent személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai
vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb
helyzet szerinti különbségtétel nélkül.
(2) Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, könyvtár és
közművelődési intézmény nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy
politikai irányzat mellett sem.
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet
támogató gazdasági vállalkozások közreműködését.
(4) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy Jászladány polgárai és a nagyközségbe
látogató vendégek folyamatos és megfelelő tájékoztatást kapjanak a helyi
közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról.
III. FEJEZET
A rendelet hatálya
2

3. § E rendelet hatálya kiterjed:
(1) A helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Jászladány
nagyközségben lakó állampolgárokra,
(2) Az önkormányzat közös igazgatású többfunkciós intézményére és annak használóira,
fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottaira
(3) Az önkormányzati fenntartású, közművelődési tevékenységet is végző intézményekre,
(4) Az önkormányzat által támogatott társadalmi és civil szervezetekre, vállalkozásokra,
azok fenntartóira és működtetőire, akikkel vagy amelyekkel az önkormányzat
közművelődési megállapodást köt,
(5) Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottságra.

IV. FEJEZET
Az önkormányzat közművelődési feladatai, a feladatellátás formái
4. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti:
(1) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok
életminőséget és életesélyt javító, képességfejlesztő, felnőttoktatási lehetőségek
támogatása, a humán erőforrás fejlesztése.
3

(2) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása:
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a)
b)
c)

Jászladány helytörténetét bemutató, a kulturális hagyományokat felelevenítő, a
helyi művészeti értékekre figyelmet felhívó rendezvények időszakonkénti
megszervezésével (Jász-Piknik; Ladány Napja; Hagyományőrző disznóvágás)
a helyismereti mozgalom támogatásával, a lokálpatriotizmus erősítésével,
a létrehozott Helytörténeti gyűjtemény és Tájház folyamatos fejlesztésével.

(3) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása:
− a Jászladányon élő cigány kisebbség kulturális tevékenységének támogatásával,
− a jász kultúra és hagyomány ápolása
− a településen élő lakosság számára színházi előadások, hangversenyek, művészeti
kiállítások, filmvetítések, irodalmi teadélutánok, könyv- és folyóirat olvasási
lehetőségek igény szerinti biztosításával
− a nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismertté tételével, a
rendezvények támogatásával, élményszerűségük növelésével.
(4) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása:
− amatőr művészeti csoportok, tanfolyamok, műhelyek foglalkozások, alkotóházi
rendezvények, nyári táborok működésének segítésével, helyi alkotók munkáinak
bemutatásával,
− a művelődő, szabadidős közösségek tevékenységének támogatásával és
pályázatokon való részvételének elősegítésével.
(5) A
helyi
társadalom
kapcsolat-rendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése:
− a település különböző életkorú-, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény
szerinti segítésével, művelődési szándékaik támogatásával, közös akciók
szervezésével,
− a civil közösségek közismertségének gondozásával, a Civil Kerekasztal
működésének fejlesztésével,
− a közművelődési tevékenységet is végző lakossági önszerveződő közösségek
támogatásával,
− szolidáris akciók fogadásával, gondozásával
− az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek
kiemelt gondozásával, intézményi segítésével,
− pályázati lehetőségek figyelemmel kísérésével, információk segítségével.

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése:
− tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakításával, rendszeressé
tételével a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, etnikumú,
világnézetű közösségei között,
− a jászladányi cigányság társadalmi integrációs programjának megvalósításával,
− a kulturális mecenatúrával történő együttműködés folyamatos fejlesztésével.
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(7) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása:
− a közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi
művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez az esztétikus, célszerű
környezet és infrastruktúra biztosításával,
− a tevékenységek végzéséhez szükséges technikai, műszaki berendezések folyamatos
fejlesztésével (az érdekeltségnövelő pályázatokon való folyamatos részvétellel).
(8)4 Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

információk gyűjtésével és megismertetésével,
a közművelési tevékenységet is végző intézmények, civil szervezetek művelődési
programjainak hirdetésével,
a helyi újság szerkesztésébe való bekapcsolódással,
fénymásolás- és sokszorosítási lehetőségek kínálatával,
a lakosság számára Internet hozzáférési lehetőség biztosításával,
a Jászság kiemelkedő rendezvényeire (Jászok Világtalálkozója), kulturális
programjaira való figyelem felhívással, jegyek vásárlási lehetőségével.

5. §.
(1)5Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás
helyi feladatainak ellátását többfunkciós közös igazgatású intézmény fenntartásával és
működtetésével biztosítja.
(2)6Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési szakterületen
a) Az intézmény alaptevékenységi körben:
− a település lakossága kulturális, szabadidős tevékenységeinek kielégítését biztosítja,
− az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamokat
támogatja,
− a helyi művelődési szokásokat gondozza és gazdagítja,
− megismerteti a kultúra értékeit, gondozza az ünnepek kultúráját, szervezi és
bonyolítja az állami, társadalmi és települési ünnepségeket, tevékenységével az
egyetemes kultúra értékeit gondozza, kultúra- és művészetközvetítő szerepet lát el,
segíti a település hagyományőrzését, hagyományokat elevenít fel és teremt,
− alapfokú művészeti oktatások kihelyezett tagozatai működését (lehetőség szerint)
biztosítja,
− civil szervezetek, önszerveződő, amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységeit támogatja, ösztönzi az amatőr művészeti alkotókedv kialakulását, a
csoportok, egyének kreativitását, a közösségek részére intézményi szolgáltatást
nyújt,
− segíti a civil társadalom fejlődését, fejlesztését, önigazgatását, szükség esetén
közösségfejlesztési funkciót lát el, segíti a helyi nyilvánosság kialakulását.
− folyamatosan gyűjti a kulturális javak meghatározott anyagát,
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− az anyag megőrzését, nyilvántartását és állagának őrzését, valamint kiállításokon és
más módon történő bemutatását vállalja.
b) A közművelődési feladatok ellátása során az intézmény közművelődési
szolgáltatásokat is végez. E szolgáltatások díjmentesek, illetve díjkötelesek.
A díjmentes szolgáltatások köre:
− a nemzeti és a kiemelkedő helyi ünnepek kapcsán szervezett rendezvények és
azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek külön személyi, dologi
ráfordításokkal nem járnak,
− a helyi civil szervezetek, közcélú fórumok, szociális, karitatív mozgalmak
évente megújított együttműködési megállapodásban meghatározott térben,
időben, módon, gyakorisággal, díjmentesen kapják meg programjaikhoz az
önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény tereinek részét.
A díjköteles közművelődési szolgáltatások:
− részvételi költségeinek nagyságát a tevékenységet igénylő lakossági csoport
művelődési érdekei és a széleskörű hozzáférhetőség figyelembe vételével kell
meghatározni,
− díjkötelesek azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek biztosítása kiemelt
személyi, dologi ráfordítást igényelnek, valamint a nem közművelődési célú,
nyereségorientált szórakoztató események.
(3)7,8 Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári szakterületen
Alaptevékenység körében:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban valamint a szervezeti és működési
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és rendelkezésre
bocsátja,
ba)
bb)
bc)

gondoskodik arról, hogy a gyűjtött dokumentumok az egyetemes kultúra
szempontjából értékesek, tudományos szempontból hitelesek legyenek,
gondoskodik
arról,
hogy
a
dokumentumállomány
összetétele
dokumentumtípusonként, speciális vagy általános volta, az egyes részek aránya
megfeleljen az általánosan jelentkező igényeknek,
gondoskodik a dokumentumállomány feltárásáról, azaz az információ több
szempontú, könnyen hozzáférhetővé tételéről (számítógépes feldolgozás)

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, könyvtárközi
kölcsönzést bonyolít, amelynek során egyrészt az olvasók igényeinek teljesítésére
fordul más könyvtárakhoz és kölcsönöz tőlük, az olvasóknak dokumentumokat,
másrészt a hozzá forduló más könyvtárak részére kölcsönöz dokumentumokat,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében,
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
7
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g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át-tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás
és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, részt vesz az általános
iskolai tanulók könyvtári ismereteinek kialakításában és fejlesztésében,
ha)
hb)

könyvtári órákat tart,
segítséget nyújt a tanulóknak a könyvtárhasználatot megkövetelő feladatainak
elkészítésében.

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez,
ia)
ib)
ic)

biztosítja a könyvtáron belüli közösségek működtetését,
rendezvényeket szervez (irodalmi délutánok, író - olvasó találkozó, kiállítások
rendezése, stb.)
a település lakosságának képzési, kulturális, szabadidős tevékenysége során
felmerülő igények teljesítése.

j) tudás-, információ- és kultúra-közvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez,
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.
l) a nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internethozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát, a kiskorúak védelmét lehetővé
tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a
kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében
m) további feladatok:
ma)
mb)
mc)
md)
me)

helytörténeti gyűjteményt épít (kiadványok és sajtófigyelés)
elősegíti a település hagyományainak megőrzését és ápolását,
közhasznú információt szolgáltat a település lakossága felé,
a helyi nyilvánosság biztosítására folyamatosan hozzáférhetővé teszi a
település önkormányzata által alkotott határozatokat, rendeleteket, stb.
a településen (egyetlenként) nyilvánosan biztosítja a teljes lakosság részére a
számítógép-használatot és a hálózati szolgáltatások igénybevételét.”
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A Könyvtárhasználati szabályzat a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletét képezi.
(4)10 A település közművelődési feladatainak ellátásában együttműködő partnerként számít az
önkormányzat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9

a Móra Ferenc Általános Iskola
Szászbereki Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintézménye
Jászladányi Óvoda és Bölcsőde
a Szociális és Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ
a közművelődési tevékenységet is folytató települési civil szervezetek,
a kultúrát támogató helyi vállalkozások, valamint
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g) az egyház segítő együttműködésére
h) Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
i) A testvérváros(ok)kal kötött megállapodás alapján azok kulturális, művészeti
intézményeivel, szervezeteivel a kapcsolatok ápolására törekszik.
(5) Jászladány Nagyközség Önkormányzata közművelődési feladatai ellátása érdekében
közművelődési megállapodást köthet a helyben működő civil szervezetekkel, a kulturális
tevékenységet is végző vállalkozásokkal, továbbá az egyéni, vagy közösségi
kezdeményezőkkel.

V. FEJEZET
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6. § (1) A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos tulajdonosi, döntési, felügyeleti, kapcsolattartási és más jogköröket a
képviselő-testület gyakorolja.
(2) A közművelődési helyi, lakossági képviselete érdekében a településen
Közművelődési Tanácsot lehet létrehozni a hivatkozott törvény 82. §-a alapján.
VI. FEJEZET
A közművelődési tevékenység finanszírozása
7. §. (1) A jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatellátást Jászladány
Nagyközség Önkormányzata részben központi normatívából, valamint saját forrásából
finanszírozza.
(2) Az önkormányzat a feladatellátást végző intézmények pályázati lehetőségei
kihasználásához – lehetőségeihez mérten – önerőt biztosít.

VII. FEJEZET
A helyi közművelődés szakemberigénye
8. §. (1) Az önkormányzat a meghatározott, költségvetésből finanszírozott közművelődési
feladatainak ellátását, a művelődési szolgáltatás folyamatosságát, szakszerűségét a
vonatkozó előírásoknak megfelelő képzettségű vezetőkkel és szakmunkatársakkal
biztosítja.
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VIII. FEJEZET
Záró rendelkezések
9. §. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 10/2000. (IV. 21.) sz. rendelet

Jászladány, 2005. január 25.

Dankó István sk.
polgármester

Lajkó Terézia sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendelet 2005. január 28. napján került kihirdetésre.
/: Lajkó Terézia sk.:/
Jegyző

Egységes szerkezetbe foglalta 2016. november 28-án:

Lovász Imre
jegyző

1. számú melléklet11

11

Hatályon kívül helyezte a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 21/2016. (XI. 28.) rendelet 2. § (3)
bekezdése, hatályos 2016.11.28-tól

