
         3. sz. előterjesztés 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…/2017. (...) 

 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 

helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, 

valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődési 

feladatokról szóló önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a 

következőket rendeli el.  

 

 

1. § 

 

 

A Rendelet 4. §-a a következő bekezdéssel egészül ki: 

 

(7) Az önkormányzat kizárólagos feladata a hivatalos állami és városi ünnepekhez 

kapcsolódó rendezvények és a városrészi falunapok szervezése. E feladatainak ellátásában 

az önkormányzat a város kulturális intézményeivel, köznevelési intézményeivel és civil 

szervezetekkel együttműködik. 

 

2. § 

 

A Rendelet  

a) 4.§ (2) bekezdés c) pontjában és a 4.§ (6) bekezdés a) pontjában a „Helytörténeti Múzeum” 

szövegrész helyébe a „Marcali Múzeum” szöveg, 

b) 7. § (3) bekezdésben a „Oktatási és Közművelődési Bizottság” szövegrész helyébe a „Civil 

Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottság” szöveg 

lép. 

 

 

3. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 

  polgármester                                                            címzetes főjegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 

helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló …./2017. (….) önkormányzati rendelet 

 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet a 

korábbiakban nem tartalmazott a hivatalos állami és városi ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvények és a városrészi falunapok szervezésére vonatkozó szabályozást. Jelen 

rendeletmódosítással ezt a hiányt szeretnénk pótolni. 

A módosítás ezen kívül a rendelet aktualizálására is irányul, e tekintetben a rendeletben 

átvezetésre kerülne a múzeum jelenlegi elnevezése, illetve a kulturális területtel foglalkozó 

bizottság elnevezése is. 

 

A módosító rendeletet javaslom a kihirdetés napját követő napon hatályba léptetni. 

 

 

Marcali, 2017. március 17.                                                                              

 Bödőné dr Molnár Irén s.k. 

                                                                                                           címzetes főjegyző     

 

 

 



 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Előterjesztés a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési 

 hatás: 

Környezeti,  

egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  

hatás: 

A hivatalos állami és városi ünnepekhez 

kapcsolódó rendezvények és a városrészi falunapok 

a település kiemelkedő rendezvényei. Azáltal, hogy 

rendeletben rögzíti az önkormányzat ezen 

rendezvények megvalósításának rá vonatkozó 

kötelezettségét, garanciát ad az ünnepségek 

folyamatos, az egész lakosság igényeit figyelembe 

vevő megvalósítására. 

Nincs. Nincs. Nincs.  Nincs 

A rendelet módosítása szükséges, mert:  

- korábban nem szabályozott kérdéseket rendez a hivatalos állami és városi ünnepekhez kapcsolódó rendezvények és a városrészi 

falunapok szervezésére vonatkozóan 

- átvezetésre kerül a múzeum elnevezése, valamint a kulturális területtel foglalkozó önkormányzati bizottság elnevezése 

A rendelet módosításának elmaradása esetén várható következmények: 

- a hivatalos állami és városi ünnepekhez kapcsolódó rendezvények és a városrészi falunapok szervezésének jogszabályi kerete nem 

áll rendelkezésre 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 

 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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