Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2016. (IX.02.) önkormányzati rendelete
Mezőkövesd Város közművelődési és kulturális feladatainak ellátásról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak
védelméről és 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.§
Alapelvek
Mezőkövesd Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 4.§-ában foglaltak szerint a művelődési
jogokat minden Mezőkövesden élő lakost megillető jognak tekinti.
2.§
Mezőkövesd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a kötelező
közművelődési feladatok ellátását közművelődési intézmények, szervezetek
működtetésével, a művelődési közösségek létrejöttének és működésének szakmai,
tárgyi és anyagi támogatásával segíti. A város oktatási-nevelési intézményei is sajátos lehetőségeiknek megfelelően – részt vállalnak a város közművelődési
feladatainak ellátásában.
3.§
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Mezőkövesd város lakosságára, az Önkormányzat által
fenntartott és működtetett közgyűjteményi és közművelődési intézményekre,
közhasznú szervezetekre, valamint az Önkormányzat által alapított Mezőkövesdi
Közkincs-tár Kulturális, Könyvtári, Turisztikai és Múzeumi Nonprofit Kft.-re (a
továbbiakban: Közkincs-tár) és a Mezőkövesdi Művelődési Közalapítványra (a
továbbiakban: Közalapítvány), továbbá
a) az önkormányzat által közművelődési megállapodás keretében ellátott
közművelődési feladatokra,
b) a közművelődési célú társadalmi szervezetek közművelődési tevékenységére,
c) a közművelődési célú vállalkozásokra,
d) a közművelődési feladatokat ellátó intézmények, szervezetek működtetőire,
munkatársaira, alkalmazottaira,
e) a Képviselő-testület Bizottságaira, különösen az Ügyrendi és Társadalmi
Kapcsolatok Bizottságra.

4. §
A rendelet kiemelt céljai
A közművelődési rendelet megalkotásával a Képviselő-testület célja, hogy a helyi
társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi
hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint
határozza meg az általa támogatott közművelődési tevékenységek körét, azok
ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és a finanszírozási alapelveket:
a) „Mezőkövesd Város az Unesco világörökség jegyzékében felvett élő matyó
népművészeti hagyományok fejlesztését és megőrzését kiemelt feladatának
tekinti” (Az UNESCO Az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív
listájára 2012-ben felkerült A matyó népművészet – egy hagyományos közösség
hímzéskultúrája örökségelem.)
b) Mezőkövesd város és környéke természeti, történeti, kulturális, közösségi
értékeinek közismertté tétele,
c) A város közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése,
d) Az egyetemes, nemzeti és kisebbségi kultúra megismertetése,
e) A lakosság életvezetése és szakmai ismereteinek növelése,
f) A speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozása,
szolidaritási akciók fogadása, gondozása,
g) A helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztése,
h) A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése,
i) A közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
j) Találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése,
k) A kapcsolat ápolása a testvér- és partnervárosok kulturális intézményeivel,
egyesületeivel,
l) A kulturális turizmus támogatása,
m) Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek
segítése,
n) Az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének
támogatása,
o) A helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése.
5.§
Az önkormányzat közművelődési feladatainak köre
Az Önkormányzat Mezőkövesd város kulturális hagyományai és lakosságának
művelődési szükségletei alapján, kötelezően ellátandó feladatként teljesíti a Kultv. 76.
§ (2) közművelődési formáinak teljes körét:
a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése, amelynek keretében feladatának tartja:
1.

Mezőkövesd város lakossága élet- és munkaképessége növelése érdekében a
mentális kultúrát, önismeret fejlesztő alkalmak, tanfolyamok, táborok
szervezését, a természetbarát, környezetvédő közösségek népszerűsítését,
segítését,

2.

3.

4.

5.

A speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek,
képességek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatását, művelődési
közösségeinek szervezését,
Az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: nyelvi, számítástechnikai, felvételi
előkészítő, korrepetáló, környezeti nevelés, stb. tanfolyamok szervezését,
képességfejlesztő alkalmak biztosítását,
A szülők, a nevelők együttes nevelő tevékenységének hatékonyságát fejlesztő
alkalmak, folyamatok kezdeményezését, aktuális kérdésekről szabadegyetem,
szemináriumok, szellemi vitafórumok kínálatát,
Az ifjúság kreativitásának elősegítését, népi mesterségek megismertetését,
praktikus ismeretek átadását.

b) Mezőkövesd város környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a mezőkövesdi kulturális szokások gondozása,
gazdagítása, amelynek keretében feladatának tartja:
1. Mezőkövesd kulturális, közösségi értékeinek, adottságainak közismertté
tételét, a helyi tudás, a lokálpatriotizmus, a "gazdatudat" erősítését,
2. A kulturális információk összefogását, a helyi értékeket védő, gazdagító
összefogások ösztönzését, hatékonyságának segítését,
3. A helytörténeti, településismertető kiállítások, helyi ünnepek, műsorok,
bemutatók, találkozók, helyi vetélkedők, fesztiválok támogatását,
4. Ösztönzi a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről
dokumentumok gyűjtését, őrzését, közismertté tételét,
5. Elősegíti Mezőkövesd és régiója természeti, környezeti, művészeti,
népművészeti, közösségi értékeinek, kiemelkedő személyiségei, közösségei
tevékenységének bemutatását, elismertetését, példájuk ismertté tételét,
közmegbecsülésük növelését.
6. A helyi Települési Értéktár folyamatos bővítését.
c)

Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása, amelynek keretében feladatának tartja:
1. A színházi előadások, hangversenyek, képzőművészeti kiállítások, irodalmi
estek, filmklubok, művészeti, baráti körök szervezését,
2. Népművészeti, hagyományőrző közösségek segítését,
3. Találkozók, fesztiválok rendezését. Elősegíti a nemzeti, nemzetiségi, etnikai és
a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az egyházi hagyományos ünnepek
közismertté tételét,
4. Támogatja a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi
igényeihez kulturált lehetőségeket, speciális kisközösségek szervezését.

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó szándékok, a művelődő közösségek
tevékenységének támogatása, amelynek keretében feladatának tartja:
1. Amatőr művészeti körök, tanfolyamok, műhelyek, kézműves tevékenységek,
csoportok működésének segítését; önképző körök, alkotó táborok kínálatának
biztosítását,
2. A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-zene,
táncegyüttesek szervezését, működtetését,

3. A népi iparművészet képességeinek tanulásához tanfolyamok, körök, nyári
táborok szervezését, műveik bemutatását, a kulturális turizmus támogatását,
fejlesztésének ösztönzését, a regionális kulturális turizmus összefogását,
támogatását,
4. A helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásához regionális kiállítások
rendezését,
5. A kiemelkedő helyi alkotók közismertté tételét, fejlődésük szakmai
támogatását,
6. Elősegíti az országos szervezetekkel való kapcsolataik építését. E célból
ösztönzi alapítványok életre hívását, a meglévők támogatását, illetve támogatja
az önképzőköri tevékenységet segítő pályázatokon való részvételt.
e) A mezőkövesdi társadalom kulturális kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítések, a nyilvánossági fórumok működésének segítése, amelynek
keretében feladatának tartja:
1. Mezőkövesd különböző életkorú, érték- és értékrendszerű civil közösségei
kulturális, művelődési szándékainak támogatását, számukra fórumok,
bemutatók, közös akciók szervezését,
2. Településvédő, - szépítő, természet-, érdekvédő közéleti egyesületek
összefogásának segítését,
3. A civil közösségek népszerűsítése érdekében bemutatkozó fórumok,
érdekérvényesítő alkalmak, találkozók szervezését, a civil közösségek közötti
együttműködés kezdeményezését, támogatását,
4. Az ifjúság érdekérvényesítő művelődési kezdeményezéseinek intézményi
segítését. A különböző rétegek és korosztályok együttműködési alkalmainak,
tevékenységeinek támogatását,
5. Helyi együttműködéshez, szolidáris szándékokhoz - megegyezés alapján - a
közművelődési intézmények díjmentes használatát. A közösségi akciókhoz
tárgyi feltételeket biztosít, közismertté tételükhöz módszereket kínál,
6. A civil közösségek önigazgatásához, érdekérvényesítéséhez képzéseket, a
pályázati lehetőségekről információkat biztosít, segítségnyújtás pályázatok
elkészítéséhez.
f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok építésének és fenntartásának támogatása,
amelynek keretében feladatának tartja:
1. A különböző kultúrák találkozásához tájékoztatási, együttműködési,
művelődési alkalmak rendszeressé tételét,
2. Mezőkövesd lakosságának különböző tevékenységű, korú, nemű, etnikai,
világnézetű csoportjai, illetve intézményei, szervezetei közötti kapcsolatok
építését,
3. A város nemzetközi kapcsolatainak elősegítését a kultúra eszközeivel,
4. A
városkörnyéki
települések
közművelődési
tevékenységének
szakmai-módszertani, szolgáltatói segítését,
5. Közművelődési együttműködést a város közoktatási, kommunikációs
intézményeivel, egyházi szervezeteivel,
6. Kapcsolattartást a közművelődés megyei és országos szervezeteivel,
intézményeivel,
7. A város partnervárosaival közművelődési kapcsolat fenntartását, kulturális
akciók, műsorok szervezését,
8. A
város
hagyományos
regionális,
országos
és
nemzetközi
kulturális találkozóinak szervezését,

9. Szakmai
információk
biztosításával
különböző
közművelődési
szolgáltatásokkal a városkörnyéki települések szakmai munkájának segítését,
10. A közoktatási intézményekkel együtt tehetségkutató és gondozó programok,
gyermek és ifjúsági előadások szervezését,
11. Szakmai segítség adását a tanórán kívüli, közoktatási intézményben folyó
közművelődési munkához,
12. A város kommunikációs csatornáin tájékoztatás adását a város közművelődési
eseményeiről, helyzetéről, feladatairól,
13. Egyházi ünnepek alkalmával közös rendezvények szervezését a város egyházi
szervezeteivel,
14. Közművelődési szakemberek részvételét országos és megyei továbbképzési
fórumokon.
15. Kistérségi szinten segíti az együttműködést a térség kultúrájának,
rendezvényeinek,
idegenforgalmának
szélesebb
körben
történő
megismertetését, összehangolását.
g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, amelynek
keretében feladatának tartja:
1. A közművelődési intézményekben, a közösségi színtereken a polgárok
tájékozódásához, a közösségi művelődéshez, az alkotó tevékenységek
elősegítéséhez, a rekreációhoz a célnak megfelelő, esztétikus környezet és
infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítását,
2. Filmkultúrával összefüggő feladatok ellátását.
h) A művelődést segítő egyéb lehetőségek biztosítása, amelynek keretében
feladatának tartja:
1.
2.

3.

4.
5.
6.

A lakosság sajátos kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évente
lehetőségek, alkalmak biztosítását,
Támogatja Mezőkövesd amatőr művészeti csoportjainak menedzselését,
kiállítások rendezését, vándoroltatását, valamint a közművelődési közösségi
színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és videó dokumentumok, színház és
hangversenyjegyek árusítását,
Ösztönzi a közművelődési intézmények és a helyi média szerkesztői között a
folyamatos kapcsolattartást. Információk nyújtását a hazai, külföldi kulturális
eseményekről, múzeumok, műemlékek, színházi előadások, fesztiválok
lehetőségeiről,
A helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzését,
Jeles napokhoz aktuális börzék, ajándékvásárok szervezését,
Számítógép, adatbázis, internet, stb. használati feltételeinek biztosítását.

j) Mezőkövesd Város Képviselő-testülete a Kultv. 76 §-ának közművelődési formáit
Közművelődési Koncepciója alapján az alábbi feladathangsúlyokkal bővülnek:
1. A kultúra sokféleségének, beleértve a kisebbségek kultúrájának támogatása,
2. Az ifjúság iskolán kívüli művelődéséhez, művészeti tevékenységéhez,
közösségi életéhez közművelődési alkalmak biztosítása,
3. A város lakosainak művelődési, közösségi, professzionális művészeti
tevékenységének támogatása,
4. Környezeti kultúra fejlesztése,
5. A hátrányos helyzetű rétegek számára közművelődési lehetőségek biztosítása,

6. A mezőkövesdi művészeti és tudományos alkotások közismertté tételének
támogatása,
7. A helyi média – újság, televízió– bevonásával a közművelődési programok
minél szélesebb körben történő tájékoztatása,
8. Mezőkövesd arculatának kialakításában a matyó hagyományok ápolásának
támogatása
6.§
Mezőkövesd Város kiemelt városi ünnepei és közművelődési rendezvényei
(1)

Kiemelt városi rendezvény
Város Napja - Matyó Fesztivál
(2) Hagyományos rendezvények
a) Matyó Rózsa Ünnepe
b) Matyó Húsvét
c) Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázat és Kiállítás
d) Zsóry-fesztivál
e) Matyóföldi Folklórfesztivál
f) Országos Mezőgazdasági Gépésztalálkozó
g) Tour de Mezőkövesd
(3) Állami és nemzeti ünnepek:
a) Március 15.- az 1848. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezés
b) Augusztus 20. - Államalapító Szent István király Ünnepe
c) Október 23.- az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc ünnepi
megemlékezés
(4) Nemzetközi és hazai emléknapok
a) Magyar Kultúra Napja
b) Költészet Napja
c) Magyar Nyelv Hete
d) Hősök emléknapja
e) A Nemzeti Összetartozás Napja
f) Magyar Szabadság Napja
g) Aradi Vértanúk napja
h) Föld Napja
i) Zenei Világnap
j) Idősek Világnapja
7.§
Mezőkövesd Város közművelődési feladatai ellátásának intézményi és
szervezeti struktúrája

Az Önkormányzat a Kultv. 78.§. (2) bekezdésének előírása alapján, az e rendelet 4-6.
§-ában vállalt közművelődési feladatainak ellátását önkormányzati költségvetési
intézmények fenntartásával, valamint megállapodás útján egyéb más szervezeti
formában biztosítja.

8.§
Az Önkormányzat figyelembe véve a város hagyományait, a szakági közművelődési
feladatokat, közművelődési feladatainak ellátásába külön megállapodás alapján
bevonja:
a) a Mezőkövesden működő Önkormányzat által alapított, de nem kizárólag általa
fenntartott közművelődési intézményt (Közalapítvány)
b) a Mezőkövesden működő, - de nem az Önkormányzat által fenntartott, nem
közművelődési, de közművelődési tevékenységet is végző intézményeket
c) a Mezőkövesden bejegyzett közművelődési célú társadalmi szervezeteket
d) a Mezőkövesden bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat
e) az Önkormányzat által alapított, kizárólagosan önkormányzati tulajdonban lévő
Közkincs-tárat.
9.§
A közművelődési feladatokat ellátó szervezetek
Mezőkövesd Város közművelődési feladatait egy az Önkormányzat által alapított,
kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő Közkincs-tár keretei között és az
Önkormányzat által alapított Közalapítvány – megállapodásban rögzítettek alapján –
támogatásával látja el.
10.§
Közművelődési intézmény
(1)

A Közkincs-tárat az Önkormányzat a 387/2008. (X.29.) határozatával hozta
létre, a társaságot, mint egyedüli alapító és tulajdonos működteti. A Közkincstár, alaptevékenységei (közművelődési, könyvtári, turisztikai, múzeumi és
sport) és az alapító okiratában, valamint a jelen rendeletben rögzítettek szerint
látja el feladatait.
a) Közművelődési feladatai a következők:
1. Színházi előadások, kiállítások, fesztiválok, hangversenyek, városi
ünnepségek, gyermekprogramok, előadások szervezése/lebonyolítása
2. Mezőkövesd város kulturális életének szervezése, a közművelődési
intézmények tartalmi munkájának segítése,
3. Az amatőr művészeti mozgalom támogatása, országos, megyei minősítő
versenyek szervezése és lebonyolítása,
4. Bemutatók, fesztiválok, művészeti találkozók szervezése, a kulturális cserék
támogatása,
5. Iskolán kívüli képzések, továbbképzések, előadások szervezése;
6. A hagyományok ápolása, különösképp a mezőkövesdi matyó népművészeti
értékek megőrzése és továbbélésének támogatása;
7. Helyet ad és segíti a különböző kulturális egyesületek, civil szervezetek
munkáját, működését,
8. Felkérésre bekapcsolódik az idegenforgalmi rendezvények kulturális
programjainak biztosításába,

9. Rendhagyó irodalmi és képzőművészeti órák és kézműves foglalkozások
szervezése,
10. Képzőművészeti,
helytörténeti
és
egyéb
gyűjteményi
kiállítások
megvalósításában közreműködik,
11. Időszakos kiállításokat szervezése,
12. A Kisjankó Bori Emlékház és a Hadas városrészben található, önkormányzati
tulajdonú tájházak működtetése.
b) Könyvtári ellátással kapcsolatos feladatai a következők:
1. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza, és
rendelkezésre bocsátja,
2. Tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
3. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését,
4. Gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
5. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
6. Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik,
7. Információs központként működik (információkat gyűjt és továbbít)
c) Turisztikai feladatai:
1. Versenyképesség megteremtése, vendégek számának növelése, fenntarthatóság
biztosítása a széleskörű partnerség és a professzionalizmus elvének
érvényesítésével,
2. A „mezőkövesdiség” megteremtése és a városhoz kötődés, valamint a lakosság
identitástudatának erősítése,
3. A matyó népi kultúrára épülő turizmus imázs kialakítása és fenntartása (Hadas
városrész tájházai, kézműves műhelyei, matyó hímzés, mint Hungarikum,
Matyó Múzeum),
4. A Zsóry-fürdő, mint márkanév fejlesztése
5. A város vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása a turizmus
fejlesztésében.
d) Múzeumi feladatai:
1. Muzeális intézmények működtetése - Matyó Múzeum, Hajdu Ráfis János
Mezőgazdasági Gépmúzeum, Takács István Gyűjtemény
2. Múzeumi programok szervezése
3. Országos programokhoz való csatlakozások (pl.: Kulturális Örökség Napjai,
Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája)
e) Sporttal kapcsolatos feladatai:
1. Városi Sportcsarnok és a Hadnagy úti Sportcentrum működtetése
2. Sporteseményekhez, nagy, demonstratív rendezvényekhez helyszín biztosítása
(2) A Közalapítványt, mint közművelődési szervezetet az Önkormányzat alapította a
Képviselő-testület 264/2003. (IX.24.) határozatával.
a) A Közalapítvány az alapító okiratában, valamint jelen rendeletben rögzítettek
szerint látja el közművelődési feladatait.

b) Alapfunkciója a város lakói részére igényes művészeti és művelődési programokkal
történő ellátása. A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges tárgyi, technikai
feltételek biztosítása a civil szervezetek, valamint a lakosság számára.
11.§
A közművelődési feladatok finanszírozása
Az Önkormányzat
a) éves költségvetésében biztosítja az alapintézmények fenntartásához,
működéséhez szükséges forrásokat és gondoskodik a meghatározott feladatok
pénzügyi feltételeiknek a biztosításáról,
b) az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az
érdekeltségnövelő-, valamint a feladatfinanszírozási támogatásokról szóló
hatályos jogszabályokba foglaltakat.
c) Intézményein keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett
kulturális célú pályázatokon.
d) Elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények
céltámogatására.
12.§
Mezőkövesd Város díjmentes közművelődési szolgáltatásai
Díjmentesek a nemzeti és a kiemelkedő helyi ünnepek kapcsán szervezett
rendezvények, azok a közművelődési szolgáltatások, amelyek külön személyi, dologi
ráfordításokkal nem járnak, továbbá azok, amelynek összes költségét (közvetlen és
közvetett költségek együttes értékét) az Önkormányzat teljes mértékben
céltámogatásként biztosította.
13.§
Díjköteles közművelődési szolgáltatások
(l) A díjköteles közművelődési szolgáltatások részvételi díjának mértékét a
tevékenységet igénylő lakossági csoport művelődési érdekei és a széleskörű
hozzáférhetőség figyelembevételével kell meghatározni.
(2) Díjtételesek azok a közművelődési szolgáltatások
a) melyek biztosítása kiemelt személyi, dologi ráfordítást igényel, vagy amelynek
összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes összege) az
önkormányzati támogatás csak részben finanszírozza.
b) a nem közművelődési célú nyereségorientált szórakoztató események.
14.§
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
(1) A Kulttv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület, illetve
átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat közművelődési intézményeinek törvényességi ellenőrzését a
vonatkozó jogszabályokkal megegyezően látja el.
(3) Az Önkormányzat intézményeinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület
szakmai beszámolók és/vagy szakértői vélemény alapján látja el. A közvetlen
feladatellátásban
résztvevő
önkormányzati
fenntartású
intézmények
közművelődési tevékenységükről minden év május 31-ig beszámolnak, valamint
elkészítik az adott évre vonatkozó terveiket.
15.§
A Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Irodája
a) felelős:
1. az önkormányzat rendeletben meghatározott közművelődési feladatainak
végrehajtásáért,
2. a közművelődési intézmények és a képviselőtestület, az érintett szakbizottság
közötti hatékony kapcsolat biztosításáért,
3. a közművelődési jellegű önkormányzati döntések szakszerű előkészítéséért,
4. az önkormányzat közművelődési rendeletére vonatkozó módosítás jogszabály
szerinti előkészítéséért,
b) ellátja a Kultv-ben, és egyéb jogszabályokban meghatározott közművelődési,
közgyűjteményi, művészeti tevékenység államigazgatási feladatait.
16.§
Záró rendelkezések
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti Mezőkövesd Város Önkormányzatának 8/2004. (IV.1.) ÖK
számú rendelete és az azt módosító 26/2007. (V. 31.), valamint a 35/2008. (XI.
27.) ÖK számú rendeletek.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2016.szeptember 2.

Dr. Jakab Orsolya sk.
jegyző

Dr. Fekete Zoltán sk.
polgármester

