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Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
    20/2019. (IX.26.) számú önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el: 
 
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Úrkút közigazgatási területén folytatott közművelődési 

tevékenységekre, az azokban résztvevő személyekre, szervezetekre, az önkormányzati 
közművelődési feladatok ellátásában résztvevőkre, a közművelődési megállapodást kötő 
jogi, vagy természetes személyekre, valamint a közművelődési szolgáltatást igénybe 
vevőkre. 

 
(2) Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye 

igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat. 
 
2. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi közművelődési 

alapszolgáltatásokat biztosítja: 
 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, 
a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösség számára helyszín biztosítását, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeit. 
 
3. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a saját fenntartású „Közösségi ház és 

Könyvtár” közösségi színtér keretében valósítja meg az Úrkút, Rákóczi u. 43. szám alatti 
ingatlanban. A közösségi színtér nem jogi személy, fenntartója az önkormányzat. 

 
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi 

színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet. 
 

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési fenntartói felügyeleti és egyéb 
jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 

 
(4) Az önkormányzat könyvtári szolgáltatási rendszer keretében könyvtárat működtet az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár szakmai felügyelete mellett. 
 
4. § Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 
 

a) a településen működő köznevelési intézményekkel, 
b) a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, 

személyekkel, civil szervezetekkel, 
c) az egyházakkal, 
d) a német nemzetiségi önkormányzattal, 
e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel. 

 
5. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának pénzügyi 

fedezetét az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja. A közművelődési 
feladatok ellátásának forrása: a központi költségvetésből származó normatív állami 
hozzájárulás, saját bevétel, pályázati úton elnyert támogatások. 

 
(2) A közművelődési feladatok színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat kihasználja a hazai 

és európai uniós pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása a közművelődési 
intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. 
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(3) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési alapszolgáltatások 

támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori éves 
költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, 
hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra. 

 
(4) Az önkormányzat vállalja, hogy a közösségi színtérben legalább egy középfokú közművelődési 

szakképzetséggel rendelkező szakembert foglalkoztat a közművelődési feladatok szakszerű 
ellátása érdekében, akinek támogatja továbbképzését a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

 
(5) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település 

közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához. 
 
6. § Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér köteles minden év március 1-jéig beterjeszteni 

a képviselő-testület felé az előző évi tevékenységről szóló írásos beszámolóját és a tárgyévi 
szolgáltatási tervét. 

 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
közművelődésről szóló 9/2000. (VI.29.) önkormányzati rendelete. 

 
 
 
 Fülöp Zoltánné      dr. Puskády Norbert 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
A rendelet 2019. szeptember 26-án kihirdetésre került. 
 
 
        dr. Puskády Norbert jegyző



3 
 

Általános indokolás 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Kult. tv.) 77. § (1) bekezdése rögzíti: „A települési önkormányzat a 
közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.” 
Az önkormányzat fent meghatározott feladatát eddig az Úrkút Község Önkormányzata 
Képviselőtestületének a helyi közművelődésről szóló 9/2000. (VI.29.) önkormányzati rendeletében 
szabályozottak szerint látja el, közösségi színteret fenntartva a Tornacsarnokban és s Közösségi házban. 
A hatályos rendelet elfogadása óta eltelt idő alatt a felhatalmazó törvényt módosították, így 
megváltoztak a közművelődési alapszolgáltatások, az ellátandó feladatok és a szükséges feltételek 
biztosítása is szabályozásra került. A helyi közművelődési rendeletet 5 évente felül kell vizsgálni, mely 
alapján új rendelet elfogadására teszek javaslatot. 
 

Részletes indokolás 
 

1. §-hoz 
A Rendelet tárgyi hatályáról rendelkezik. 
 
2. §-hoz 
A közművelődési alapszolgáltatásokat határozza meg. A 2. § a) pontja szerinti feladat kötelezően 
ellátandó, mely mellett a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjai közül további egy kötelezően 
választandó: 

„b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 

A rendelettervezet a Kult. tv. 76. § (3) bekezdése d) pontja szerinti alapszolgáltatás biztosítására tesz 
javaslatot. Ezen alapszolgáltatást részletesen a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a 
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI 
rendelet 8. § (1) bekezdése fejti ki.  
„8. § (1) A feladatellátó a Kultv. 76. § (3) bekezdés d) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás 
biztosítása érdekében az alábbi szakmai feladatokat láthatja el: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális 
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek 
ezirányú munkáját, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, 
gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását, 

c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja 
a művelődő közösségek ezirányú munkáját, 

d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek 
megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja 
azok megvalósítását, 

e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más 
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, 
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint 

f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő 
közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó 
közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek 
helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.” 

 
3. §-hoz 
A Kult. tv. 78/H. § (1) bekezdése rögzíti: „A közösségi színtér a települési, kerületi közösségi művelődés 
szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre 
a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő, jogi személyiséggel nem 
rendelkező intézmény vagy egyéb létesítmény, helyiségegyüttes, épület.” A Kult. tv. 78/H. § (5) 
bekezdése értelmében a közösségi színtér elnevezésében szerepelnie kell a „közösségi színtér” vagy a 
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„közösségi tér” kifejezés valamelyikének. Az önkormányzat a Kult. tv. 64. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján települési, nyilvános könyvtárat működtet. 
 
4. §-hoz 
Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik az Úrkúton működő 
intézményekkel, közművelődési feladatokat is magára vállaló magánszemélyekkel, civil szervezetekkel, 
egyházzal. 
 
5. §-hoz 
A közösségi színtér finanszírozását az önkormányzat a mindenkori költségvetésében biztosítja. Az 
önkormányzat a helyi közművelődés fejlesztése érdekében vállalja, hogy pályázatokat nyújt be, melyhez 
az önrészt is biztosítja. 
 
6. §-hoz 
Beszámolási kötelezettséget ír elő a közösségi színtér számára. 
 
7. §-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz, továbbá hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos helyi 
közművelődési rendeletet. 

 
Előzetes hatásvizsgálat 

 
1.Társadalmi hatások 
A rendelet-tervezet a helyi közművelődés biztosításával a helyi társadalmi-kulturális életet támogatja. 
 
2 Gazdasági, költségvetési hatások 
A rendelet-tervezet a Közösségi Ház és Könyvtár fenntartását a mindenkori költségvetésében biztosítja. 
A finanszírozás alapja elsősorban az állami támogatások. 
 
3. Környezeti következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek környezeti következménye, hatása nincs. 
 
4. Egészségügyi következmények, hatások 
A rendelet-tervezetnek egészségügyi következménye, hatása nincs. 
 
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendelet végrehajtása az adminisztratív terheket nem növeli. 
 
6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A helyi közművelődési rendeletet 5 évente felül kell vizsgálni. A jelenleg hatályos rendelet nem felel 
meg a jogszabályszerkesztés szabályainak, valamint hatálytalan fogalmakat használ és nem a jelenlegi 
gyakorlatot követi, ezért annak hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása indokolt. 
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak. 
 
Úrkút, 2019. szeptember 20. 
 
 
                                                                                     Fülöp Zoltánné 

                                                   polgármester 


