Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 9/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Vadna község
Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított
hatáskörében; a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 83/A. §
(1) bekezdésélben kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) A közművelődésről szóló 9/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 2.§ a) aa) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
2.§ a)
aa) biztosítja a helyszínt a művelődő közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű
művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez,
(2) A Rendelet 2.§ d) de) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
de) az önkormányzat hivatalos honlapján gondoskodik a helyi események megörökítéséről,
archiválásáról, közreadásáról.
(3) A Rendelet 3.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
3.§ (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról elsősorban a saját
fenntartásában működő, a Göőz Pál Művelődési Ház Közösségi Tér (3636 Vadna, Kossuth
Lajos út 6.) elnevezésű integrált közösségi és szolgáltató tér (továbbiakban: közösségi színtér)
útján gondoskodik.
(2) A közművelődési feladatokat az önkormányzat a Kultv., a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018 (VII.9.) EMMI rendelet, valamint az éves közművelődési és
szolgáltatási terve alapján végzi az (1) bekezdés szerinti közösségi színtér működtetésével.
(4) A Rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(2) Az (1) bekezdés szerinti finanszírozás útján biztosítja a közművelődési feladatok
ellátásához, működtetéséhez a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezeti, személyi és
tárgyi feltételeket.
2.§ (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 4.§-a és 5.§ a) pontja.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
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INDOKOLÁS
a közművelődésről szóló 9/2020. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításához

I. Általános indokolás
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. §-a szerint a települési önkormányzatot a
közművelődés vonatkozásában feladat-ellátási, a 83/A. §. (1) bekezdése alapján rendeletalkotási
kötelezettség terheli.
A Kultv. 76. §-a szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, melyet a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások – a
települési önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő – megszervezése, a 80. §-ban
meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban
szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása.
A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként,
vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési
megállapodás keretein belül biztosítja a közművelődési feladat-ellátást.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre – Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatés hatáskörét gyakorolva a rendeleti szabályozásról a polgármester dönt.

II. Részletes indokolás
1.§-hoz: Az önkormányzati fenntartású közösségi színtérre vonatkozó módosításokat
tartalmazza.
2.§-hoz: Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

