
ÚRI Község Önkormányzat 
13/2000.(XII.1.) számú rendelete 

a közművelődésről 
 

Úri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 
 

I. 
A rendelet célja 

 
1. §. 

 
(1) A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségletének 
figyelembe vételével- a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza 
az önkormányzat által támogatható közművelődési tevékenységek körét, azok ellátásának módját, 
feltételeit és finanszírozási formáját. 
 
(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra 
törekszik, hogy biztosítsa Úri Község polgárainak jogát: 
a.) a kulturális örökség javainak és ezeknek a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és 
etnikai kisebbség önismeret formálásában betöltött szerepének megismerésére,  
b.) közművelődési intézmények szolgáltatásainak igénybevételére,  
c.) műveltségének, kézségeinek élete minden szakaszában való gyarapítás, közművelődési jogai 
érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához. 
 

II. 
A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

 
2. §. 

 
(1) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények egyetlen vallás, világnézet vagy 
politikai irányzat mellett sem kötelezhetik el magukat. A közművelődési tevékenység során tilos 
bármilyen hátrányos megkülönböztetés, a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek 
minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, 
születési különbségtétel nélkül. 
 
(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti a civil közösségek, 
szervezetek, magánszemélyek közreműködését. 
 
(3) Az önkormányzat törekszik arra, hogy Úri polgárai folyamatos és megfelelő tájékoztatást 
kapjanak a közművelődési lehetőségekről, tevékenységekről és szolgáltatásokról. 
 
 
 
 
 



III. 
A rendelet hatálya 

 
3. §. 

 
E rendelet hatálya kiterjed 
        a.) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő Úri községben lakó 
        állampolgárokra, 
        b.) az önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire és azok 
        fenntartóira, alkalmazottaira, illetve működtetőire, 
       c.) a rendelet alapján támogatott intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, 
       vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire, akikkel, vagy amelyekkel az  
       önkormányzat közművelődési megállapodást köt, 
       d.) a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.   
 

IV. 
Az önkormányzat közművelődési feladatai 

 
4.§. 

 
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos 
feladatának tekinti: 
a.) település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 
megismertetését a helyi művelődési szokások gondozását és gazdagítását, 
b.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítését, 
c.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, 
d.) a környezet-kultúra javítását, a település-esztétikai kultúra fejlesztését, 
e.) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeit, közösségi életét, 
f.) a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét, 
g.) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását. 
 

V. 
Az Önkormányzat közművelődési feladat - ellátási formái 

 
5. §. (1) Úri község közművelődési feladatainak ellátásában részt vesz a 
 Művelődési Ház 2244 Úri, Rákóczi út 33, mint az önkormányzat által fenntartott 

 Intézmény, Általános Iskola községi könyvtárral 2244 Úri, Rákóczi út 35. 
        (2) Az intézmény 
 a.) szolgáltatásait elsősorban Úri polgárai, a településen működő civil szervezetek, a 
 településen tartózkodó vendégek számára biztosítja, 

b.) gondoskodik klubok, szakkörök, tanfolyamok, önszerveződő csoportok támogatásáról 
c.) helyszínt ad a település kulturális rendezvényeinek, részt vesz a társadalmi ünnepek, 
más események megszervezésében és lebonyolításában, 
d.) helyszínt biztosít a település polgárai számára szabadidejük kulturált eltöltéséhez, 
e.) részt vesz az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok ellátásában. 



6. §. (1) Úri község önkormányzata közművelődési feladatok ellátása érdekében támogatja a 
helyben működő civil szervezeteke, továbbá az egyéni vagy közösségi kezdeményezéseket. Így 
elsősorban a helyben működő 
- Nyugdíjas Klubot 
- közművelődési feladatokat is ellátó oktatási intézményeket 
- közművelődési feladatokat is ellátó egyéb szervezeteket és magánszemélyeket. 
 
(2) Az önkormányzat előző bekezdése szerinti szervezeteket és magánszemélyeket az általuk 
vállalt közművelődési feladatok ellátása érdekében az éves költségvetési rendeletben biztosított 
előirányzat terhére - pályázati úton - pénzügyi támogatásban részesíti, tevékenységüket egyéb 
ingyenes szolgáltatásokkal (pl. ingyenes helyiség használat) is támogatja. 
 

VI. 
Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 
7. §. A törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói felügyeleti, kapcsolattartási és más jogköröket a képviselő-testület, illetve átruházott 
hatáskörben a Polgármester gyakorolja. 
 

VII. 
Közművelődési tevékenység finanszírozása 

 
8. §. (1) Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatait költségvetéséből 
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, a központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami 
pénzalapokból, valamint a különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
 
(2) Úri községben működő társadalmi és civil szervezetek a fenti intézményben díjmentesen 
jogosultak évi egy alkalommal fórumot tartani 
 
 

VIII. 
Záró rendelkezések 

 
9. §. E rendelet 2000. december 1-én lép hatályba. 
        Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
Úri, :2000. november 20. 
 
C s  á k   Ágoston             Árokszállási Istvánné  
Polgármester          jegyző  
 
Rendelet kihirdetve: Úri, 2000. XII. 01.  
 
         Árokszállási Istvánné  

jegyző  


