
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…...) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési tevékenységről 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. 

mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási 

Bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján 

Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően a 

következőket rendeli el: 

 

 

Általános rendelkezés 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a helyi művelődési és kulturális igények figyelembe vételével – a helyi 

hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg: 

a)  az Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által támogatott 

közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját és feltételeit,  

b) a szakmai és a finanszírozási alapelveket, továbbá,  

c) hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez méltó környezet és 

infrastruktúra, biztosításához, a helyi hagyományok ápolásához, helyi közösségek 

szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális élet 

nyilvánosságának fokozásához. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed 

a) Arló nagyközség helyi közművelődési tevékenységében résztvevőkre, civil 

szervezetekre, közösségi színtereire, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, 

b) a rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más formában 

támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és 

működtetőire. 

 

 



A közművelődési feladatellátás formája   

 

3. § 

 

Közösségi színtér a településen: 

a) a Közösségi Ház (3663 Arló, Rákóczi út 3.)  

b) a Faluház (3663 Arló, Ady Endre út 160.) 

c) a Tájház (3663 Arló, Zombori út 3.)  

d) a Kézművesház (Arló, Mátyás király út 45.) 

e) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. (Arló, Suvadás út 1.). 

 

 

Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátása 

 

4. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számra helyszín 

biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása. 

 

 

5. § 

 

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 

a) a közművelődési feladatokat ellátó és egyéb civil szervezetekkel, 

b) alapítványokkal, 

c) egyházakkal, 

d) oktatási, nevelési intézményekkel, 

e) nemzetiségi önkormányzatokkal, 

f) a rendezvények rendezésében tevékeny szerepet vállaló gazdasági társaságokkal, 

természetes személyekkel. 

 

 

A közművelődési tevékenység finanszírozása, irányítása és ellenőrzése 

 

6. § 

 
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek 

forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint a minisztériumi 

érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás a természetes és jogi 

személyek, szervezetek pénzügyi támogatása. 

 

(2) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében a civil szervezetek részére a 

közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében helyi székhelyű 

kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesítheti. 

 



 

7. § 

 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel kapcsolatos 

helyi irányítási, ellenőrzési jogkört az Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja, 

egyúttal ellátja a közművelődési szervezetek fenntartásával és működtetésével kapcsolatos 

feladatokat. 

 

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a nagyközség közművelődési éves szolgáltatási tervét 

tárgyév március 1-jéig fogadja el.  

 

(3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete öt évente felülvizsgálja az e rendeletben foglaltakat. 

 

 

A közművelődési megállapodás 

 

8. § 

 

Az Önkormányzat a törvényben és e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 

megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

9. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. július 3-án lép hatályba és 2020. július 4-én hatályát veszti. 

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenységről szóló 5/2002. (I. 28.) számú rendelet. 

 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                                        Klisóczkiné Papp Andrea sk.                       

         polgármester                                                                                    jegyző 

 

 

 


