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Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2008. (III.28.) rendelete
a HELYI KÖZMÜVELŐDÉSRŐL
szóló 9/2000. (VI.29.) rendelet módosítása
(egységes szerkezetben)
Úrkút község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kulturális javak védelméről és
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. Évi CXL. Tv /továbbiakban: Közművelődési tv./
77. §.-ának felhatalmazása alapján a helyi KÖZMŰVELŐDÉSRŐL az alábbi
rendeletet alkotja:
I.
Általános rendelkezések
1. §. Az Önkormányzat a közművelődési tevékenysége során arra törekszik,
hogy biztosítsa Úrkút polgárainak jogát
 a kulturális örökség javainak és ezen értékek védelmével kapcsolatos
ismeretek megszerzésére és hasznosítására:
 a történelmi, nemzeti, nemzetiségi, helyi hagyományok ápolására,
 műveltségük gyarapítására, készségeik fejlesztésére, közösségi, művelődési céljaik megvalósítására a közösségi színtér igénybevételét.
2. §. A rendelet hatálya kiterjed:
 Úrkút községben lakó állampolgárokra
 a helyi közművelődési tevékenységben résztvevő valamennyi
természetes és jogi személyre,
 A közművelődés közösségi színtereire.
II.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
3. §. /1/ /A Közművelődési tv. 76. §. a./ „az iskolarendszeren kívüli
öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése.” /
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Az önkormányzat az egyének, csoportok, civil szervezetek igényei alapján a
tornacsarnokba ad hely az iskolarendszeren kívüli tanulásnak, önképzésnek,
tanfolyamoknak. /Ilyenek pl. nyelvtanfolyamok, történelmi, környezetvédelmi,
egészségvédelmi, mezőgazdasági, stb. ismeretterjesztések.
Iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségeket a község közoktatási
intézményeiben is lehet szervezni.
/2/ A Közművelődési tv. 76. §. /2/ bek. b./ pontja „a település környezeti
szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a
helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása” /
Az Önkormányzat közreműködik abban, hogy a helyi művelődési szokások
gondozása, a hagyományok ápolása folyamatos legyen, erősödjön a honismeret
és a lokálpatriotizmus. Ebben számít a helyi közoktatási intézmények
részvételére.
/3/ Az Önkormányzat megrendezi a társadalmi ünnepeket, a Falunapot.
Kiemelten támogatja a települési hagyományok ápolására, megteremtésére
szervezett községi rendezvényeket, azok szervezésében részt vesz.
/4/ /Közművelődési tv. 76. §. /2/ e./ „a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.”
Az önkormányzat segíti a településen civil közösségek kialakulását. A
sportegyesület működését helyiség biztosításával, pénzeszközzel támogatja.
/5/ Közművelődési tv. 76. §. G./ „a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a
feltételek biztosítása”.
Az Önkormányzat a Tornacsarnokot a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez
rendelkezésre bocsátja.
III.
A közművelődési feladatokat ellátó szervezetek finanszírozása
4. §. /1/ A közművelődést szolgáló közösségi színterek:
Tornacsarnok
Úrkút, Rákóczi u.
Közösségi Ház Úrkút, Rákóczi u. 43, mint közművelődési intézmény.
/2/ Az Önkormányzat költségvetéséből és az esetleges pályázatokból biztosítja a
könyvtár működését, a tornacsarnok fenntartását.
IV.
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Záró rendelkezések
5. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Úrkút, 2000. május 31.

Pfaff Zsolt
polgármester

Rostási Mária
jegyző

