
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

9/2016.(IV.1.) Ö n k o r m á n Yz a t i 

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.) 2. mellékiete helyébe jelen rendelet mellékiete lép. 

2.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

Nyíregyháza, 2016. március 31. 

-fj----
Dr. 	 ovács Ferenc 
polgármester 

Jelen rendeletet 2016. április hó 1. napján kihirdetem. 

Nyíregyháza, 2016. április 1. 

~~~) 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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Melléklet a 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés 

szabályairól szóló lj2016.{I.28.) önkormányzati rendelete alapján az éves kulturális feladatokra szánt 

keretből az önkormányzat a tartósan magas színvonaion működő művészeti együttesek működési 

költségeihez 2016. évben az alábbi megoszlás szerint biztosítja a támogatást: 

2016. évi támogatás (e Ft) 

1. Nyírség Táncegyüttes 1.600 

2. Szabolcs Táncegyüttes 1.000 

3. Igrice Táncegyüttes 1.000 

4. Szabolcsi Szimfonikus Zenekar 4.700 

5. Szabolcsi Koncert Fúvószenekar 

és Majorette Csoport 

3.700 

Összesen: 12.000 
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Általános indokolás 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatiról szóló 13/2011.(111.11.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelethez 

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 2016. évi önkormányzati támogatásának meghatározása. Mindez a rendelet módosítását tette 
szükségessé. 
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