
          
 
            Arnót község Önkormányzatának 5/2001.(05.10.) sz. rendelete az önkormányzat 
                 közművelődési feladatiról 
 
 
Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről , a művelődési 
intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről  szóló  
1997. évi CXL tv. 77. §.-a alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi 
közművelődési  tevékenység ellátását. 
E rendelet célja a lakosság igényei alapján meghatározni a közművelődési feladatokat  és 
megalapozni a középtávú fejlődés lehetőségeit. 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya 
 
A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevő  
Arnót községben lakó állampolgárok  az önkormányzat intézményeire azok alkalmazottaira, a 
Képviselő-testület és szervezetire, a Polgármesteri Hivatalra. 
 
 
      2.§. 
  

    Helyzetelemzés 
 
Arnót község Borsod - Abaúj - Zemplén megye közepén , Miskolc várostól 5 km-re fekvő 
település a Sajó - Hernád sík települése. Éghajlata méréskelten meleg, jelentős vízhiány 
jellemzi. Kiemelt természeti értékekkel nem rendelkezik viszont a megyeszékhelyhez való 
közelsége és a  jó közlekedési lehetőség a vállalkozók számára vonzóvá teszi a települést. 
A település társadalmi környezete szempontjából meghatározó, hogy a község létszáma  
2515 fő, mely stabilnak mondható.  Növekvő tendenciát mutat a roma kisebbséghez tartozók 
száma elsősorban a fiatalabb generáció  tekintetében. 
 
      3.§  
 
   Az önkormányzat közművelődési feladatai 
 
 
A közművelődési tevékenység központi feladata az ismeretterjesztés, műsorok szervezése a 
közösségi művelődéshez méltó esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, a meglévő 
feltételek korszerűsítésével, a  lokálpatriotizmus erősítése. 
A különböző korosztályok közösségi életének támogatása. Az ünnepek megszervezése amatőr 
művészeti körök, szakkörök létrehozása, a helyi kulturális nyilvánosság tájékoztatása, 
információhoz jutás biztosítása, Internet elérés biztosítása,  nemzetközi kapcsolatok 
kialakítása,  a fiatalabb korosztály részére társas rendezvények biztosítása, sportolási 
lehetőségek megszervezése. 
Az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az idős 
korú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása. 



Az etnikai, kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a kisebbségek hagyományainak 
fejlesztése, gondozása. 
Az egyházak által szervezett rendezvényekhez segítség nyújtása. 
A település természeti, környezeti  kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, 
találkozók, fesztiválok , bemutatók kiállítások rendezése. 
 
 
      4.§. 
 
     Szerkezeti keretek 
 
(1) A településen jelen rendeletben megjelölt feladatok az Önkormányzat végzi 

intézményeinek bevonásával. ( Iskola, Óvoda, Polgármesteri Hivatal ) 
Arnót község Önkormányzata fenntartóként az alábbi intézményeket tartja fenn.: 
a./ Művelődési Ház ) arnót, Petőfi S.u.118. 
b./ Weöres Sándor Általános Iskola ( Arnót Alkotmány u .1.) 
c./ Napközi Otthonos Óvoda ( Arnót, Dózsa Gy. u. 1.) 
d./ Polgármesteri Hivatal ( Arnót,  Petőfi S.u. 120.) 

 
(2). Az (1) bekezdésben  meghatározott intézmény közművelődési feladatit  e rendeletben 
meghatározottak szerint alap,  illetve  kiegészítő alaptevékenységként látja el. 
 
 

5.§. 
 

    A feladatellátás finanszírozása 
 
Az önkormányzat a közművelődési feladatok közül az épületfenntartás költségeit és egyéb 
működési költségeit a költségvetésből finanszírozza. 
A feladatellátás finanszírozásának kiegészítésére  pályázatokat kell  benyújtani. 
 
 
      6. §. 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Kelt: Arnóton, 2001. május 10.-én a Képviselő-testület ülésén. 
 
    
 
Luhályné Bodnár Katalin sk.     K o l e n k ó   Gábor  sk. 
                jegyző            polgármester 
 
Kihirdetve: Arnót, 2001 május 11.-én 
 
 
                                                        Ph. 

Luhályné Bodnár Katalin 
               jegyző 


	A rendelet hatálya 

