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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 4.§, 73.§, 76.§-aiban és a Magyarország helyi 

önkormányzata iró l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a város 

kulturális feladatait és a köte l ező helyi közművelődési tevékenység támogatásának ellátását Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város közműve l ődés i feladatairól szóló 13/2011. (Ill. 11.) önkormányzati rendeletében 

foglalt keretek kö zött biztos ítja. 

A rendelet módosítását indokolja a 2. mellékletben szereplő művészeti együttesek éves önkormányzati 

támogatásainak 2018. évi aktualizálása . 

A rendelet megalkot ásakor a fenntartó 2. mellékletben szerepeltette az adott évre vonatkozó kiemelt 

együttesek támogatása inak művészeti csoportokra lebontott mértékét, mert a mindenkori aktuális 

költségvetési rendelet azt külön soron és egy összegben tartalmazza . 

A 2018. évi költségvetésrő l és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzati 

rendelet alapján a kieme lt művészet i együttesek támogatására 15 millió Ft biztosított. 

A 2. számú mellékletben szerep l ő nagy együttesek 2018. évi támogatási összegeire az elmúlt évi szakmai 

teljesítményük figyelembevétele mel lett, az idei évre vonatkozó munkatervük alapján tettünk javaslatot. A 

korábban kapott önkormányzati támogatásokkal valamennyi szervezet határidőig, a szerződésben 

foglaltaknak megfelelően elszámolt. A nagy együttesek 2017. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi 

beszámolóit a Köznevelési, Kulturá lis és Sport Bizottság megtárgyalta és a 18/2018.(11.20.) számú 

határozatával elfogadta . 

A rendeletben további kiegészítésre kerü l, hogy az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása 

érdekében együttműködik - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 176/2016.(Vl.30.} számú 

határozatával jóváhagyott TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosítószámú 11 Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva 

című programjának megvalósítása és fenntarthatósága érdekében - a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi 

Akciócso po rtjáva 1. 

Az előterjesztés 1. számú melléklete az előzetes hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelet

tervezetet tartalmazza . 

Kérjük a Tisztelt Közgyű lést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt tájékoztató 

tartalmát és rendelet-tervezetet elfogad ni szíveskedjen! 

Nyíregyháza, 2018. március 19. 
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NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERE 
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1. melléklet a KULT- 32-2/2018. számú előterjesztéshez 

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja 

A rendelet módosítását 2. mellékletben szereplő művészeti együttesek éves önkormányzati támogatásainak 

2018. évi aktualizálása tette szükségessé. 

A Közgyűlés elismeri és támogatja azt a művészeti tevékenységet, amelyet a településen működő, tartósan 
magas művészeti színvonalat képviselő, művészeti csoportok végeznek a kultúra és a hagyományok 

ápolása, a lakosság művelődése és a város hírnevének erősítése érdekében . 

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11.) 

önkormányzati rendeletben a szabályozásra került közművelődési megállapodás, támogatási szerződés 

keretében, vagy más módon történő támogatások fedezetét az Önkormányzat saját költségvetési 

forrásából biztosítja. 

A Közgyűlés az Önkormányzat éves költségvetésében - a város anyagi lehetőségeihez mérten -
működőképességük és elért színvonaluk megőrzésére keretösszeget állapít meg a kiemelt művészeti 
közösségek éves pénzügyi támogatására . 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet. 

4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A rendeletben szabályozottak biztosításáról az Önkormányzat, a Közgyűlés és Bizottságai és a Polgármesteri 
Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. A rendelet alkalmazása során szükséges adminisztratív feladatokat a polgármesteri hivatal kulturális 
osztálya látja el. 

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem 
jelentkezik. 

5. Környezeti és egészségügyi következményei 

Konkrét környezetei és egészségügyi következmények nem ismeretesek. 
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2. melléklet a KULT-32-2/2018. számú előterjesztéshez 

Rendelet - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.. „ / .... („.) ön kor m á ny z a ti 

rendelete 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77 . §

ban foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(111.11.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

,,f) a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Akciócsoportjával a TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosítószámú 
projekt keretén belül, a Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítása és fenntarthatósága 
érdekében ." 

2. §Az Ör. 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. 

3.§ Ez a rendelet 2018_ április 3-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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NYÍREGYHÁZA 

MEGYEI JOGÚ VÁROS 
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Melléklet a „.„/ ... ( .... ) önkormányzati rendelethez 

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
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FAX: +36 42 524-501 
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés 

szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelete alapján az éves kulturális feladatokra szánt 

keretből az önkormányzat a tartósan magas színvonalon működő művészeti együttesek működési 

költségeihez 2018. évben az alábbi megoszlás szerint biztosítja a támogatást: 

2018. évi támogatás (Ft) 

1. Nyírség Táncegyüttes 2.000.000 

2. Szabolcs Táncegyüttes 1.250.000 

3. Igrice Táncegyüttes 1.250.000 

4. Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 5.850.000 

5. Szabolcsi Koncert Fúvószenekar 4.650.000 

és Majorette Csoport 

Összesen : 15.000.000 

WWW .NYIREGYHAZA.HU 

R E G Y H Á Z A 



NYÍREGYHÁZA 
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Általános indokolás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatiról szóló 13/2011.(111.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... ./ ... ( ... ) önkormányzati rendelet-tervezethez 

1. Általános Indokolás 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (továbbiakban : a törvény) felhatalmazása alapján a helyi önkormányzat rendeletben határozza 

meg, hogy közművelődési feladatait milyen formában, módon és mértékben látja el. Szükséges a művészeti 
együttesek 2018. évi önkormányzati támogatásának meghatározása. Mindez a rendelet módosítását tette 

szükségessé. 

Részletes indokolás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatiról szóló 13/2011.(111.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló ... ./ ... ( ... )önkormányzati rendelet-tervezethez 

1.§-hoz 

Az önkormányzat együttműködési feladatai kerülnek kiegészítésre. 

2.§-hoz 

A 2. számú mellékletben szereplő nagy együttesek 2018. évi támogatási összegeinek aktualizálását 
tartalmazza . 

3.§-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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