
 

 

9. sz. előterjesztés 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

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

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A 3. § (2) és (5) bekezdésben meghatározott feladatok konkrét megoldására, az ehhez szükséges 

szakmai háttér biztosítása érdekében az önkormányzat a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ 

Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződést köt.” 

(2) A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A települési feladatellátás mellett a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. 

szakmai irányításával a közművelődési tevékenység területi hatálya a Marcali járásra is kiterjed.” 

2. § 

(1) A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (2) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A közművelődési szakmai munka alapjait az önkormányzati támogatás mellett a Marcali 

Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. saját működési bevételei, valamint a helyi, megyei, 

országos pályázatokon elnyert támogatások és szponzori hozzájárulások egészítik ki.” 

(2) A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (5) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(5) A művelődési közösségek, egyesületek előzetes egyeztetéssel használhatják a Marcali 

Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. használatába adott infrastruktúrát. A használat 

módjáról és mértékéről az önkormányzat és a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit 

Kft. közötti közszolgáltatási szerződés rendelkezik.” 

3. § 

A helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 

a) 3. § (4) bekezdésében a „közművelődési intézmény igazgatója az intézmény Szervezeti és 

Működési Szabályzatában” szövegrész helyébe az „az önkormányzat és a közművelődési 

feladatellátással megbízott szervezet közötti közszolgáltatási szerződés” szöveg, 
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b) 3. § (6) bekezdésében az „intézményével” szövegrész helyébe a „feladatellátással megbízott 

szervezettel” szöveg, 

lép. 

4. § 

Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet 

a) 4. § (2) bekezdése, 

b) 4. § (4) bekezdés c) pontja, 

c) 7. § (1) bekezdése. 

5. § 

Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelete 

módosításáról szóló 

…/. (.) 

önkormányzati rendeletéhez 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja alapján kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladat. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi 

önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 

alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2021. (XI.25.). számú határozattal 

döntött a Marcali Művelődési Központ megszüntetéséről és a közművelődési feladatellátásnak a 

Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft. keretén belül történő ellátásáról. Az 

átszervezés miatt szükséges az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 28/2018. 

(XII.28.) rendeletét módosítani. 

A módosítás átvezeti a feladatellátóban történt változást, és rendelkezik arról, hogy a közművelődési 

feladatellátást az önkormányzat a Marcali Művelődési és Szabadidő Központ Nonprofit Kft.-vel 

kötött közszolgáltatási szerződés (közművelődési megállapodás) alapján biztosítja. Tekintettel arra, 

hogy Marcaliban nincs nemzetiségi önkormányzat, az erre vonatkozó hivatkozás is törlésre kerül a 

rendeletből. 

Településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, így a rendeletmódosítással kapcsolatban 

egyeztetésre nem volt szükség. 

A módosítás 2022. január 1.napján lép hatályba. 

  

Kérem, a T. Képviselő-testületet a módosítás jóváhagyására! 

  

Marcali, 2021. december 10. 

  

                                                                                                                  Dr. Sütő László 

                                                                                                                    polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/…. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatokról szóló 28/2018.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

 hatás: 

Környezeti,  

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A közművelődési alapszolgáltatások biztosítására 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 99/2021. (XI.25.) számú határozata 

alapján 2022. január 1-jétől a Marcali Művelődési és 

Szabadidő Központ Nonprofit Kft. keretén belül 

kerül sor.  

Marcaliban nemzetiségi önkormányzat nem alakult, 

ezért aktualizálásra kerül a közművelődési feladatok 

ellátása vonatkozásában az együttműködő partnerek 

felsorolása. 

Van, biztosított. Nincs. Nincs.  Hatékonyság növelése. 

A rendelet módosítása szükséges, mert: a feladatellátás az új formában hatékonyabban biztosítható. 

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: a működtetés hatékonyabbá tétele elmaradna. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 

 

 


