
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva hozott 

14/2020. (XII.11.) önkormányzati rendelete 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 

 8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ 

 

Hatályát veszti Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (X.29.) 

önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„e) települési könyvtári ellátás biztosítása” 

 

2.§ 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (X.29.) önkormányzati 

rendeletének 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Az Önkormányzat a jelen rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti alapszolgáltatásokat az 

alábbiak szerint látja el: 

 1. a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, 

azokhoz közösségi teret biztosít; 

2. támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét; 

3. támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét; 

4. a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása 

a közművelődési tevékenységbe; 

5. lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, 

képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására; 

6. települési értéktár folyamatos bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése 

7. a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató 

dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása;  

8. lehetőséget és helyet biztosít művelődési és kulturális célú közös tevékenységek, 

összejövetelek számára, 

9. kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát 

rendelkezésre zenei rendezvényekhez, 

10. támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai és óvodai művészeti csoportok 

fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek 

bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti. 

11. közösségi internet szolgáltatást biztosít, 



12. feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más 

kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését; 

13. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása keretében a 

könyvtári szolgáltatásokat a Heves Megyei Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral 

kötött megállapodás alapján látja el.” 

 

3.§ 

 

Nagyfüged Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2020 (X.29.) önkormányzati 

rendeletének 4. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(6) A közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 

beszámolók, a szolgáltatási terv, és szakértői vélemények alapján látja el.”   

 

 

                                                                    4. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép, majd az azt követő napon hatályát 

veszti. 

 

Nagyfüged, 2020. december 10. 

 

 

 Juhász Jánosné                                                      Dr. Horváth Csilla 

                       polgármester                                                           aljegyző 

 

 
 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése: 2020. december 11. 

 

 

Dr. Horváth Csilla 

aljegyző 


