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21/2011. (IV. 29.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
a helyi közművelődési feladatokról szóló 

20/1998. (XII. 18.) számú rendelet módosításáról 
 
Marcali Város Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatokról szóló 20/1998. (XII. 18.) számú 
rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1. § 
 
A Rendelet bevezető szakasza helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény IV. része  II. fejezetének 77. §-ában előírt 
kötelezettsége alapján az alábbi rendeletet alkotja:” 
 

2. § 
 
A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

(2) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény IV. rész II. fejezet 76. § (2) bekezdésének a)-h) pontjaiban meghatározott általános feladatok konkrét 
megoldására, az ehhez szükséges szakmai háttér biztosítása érdekében Marcali Város Önkormányzata 
intézményeket tart fent. 
 

3. § 
 
A Rendelet 4. § (5) bekezdés a) pontjának „Maroshéviz, Morrovalle, Künzelsau” szövegrésze „Maroshéviz, 
Morrovalle, Künzelsau, Medulin” szövegrészre módosul. 
 

4.§ 
 
A rendelet 5. § (1) bekezdésének „1998. évi CXL. törvény” szövegrésze „1997. évi CXL. törvény” szövegrészre 
módosul. 
 

5.§ 
 

A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(3) A Városi Önkormányzat az 1990. óta eredményesen működő feladatfinanszírozási, szektorsemleges 
céltámogatási pályázati rendszer működtetését továbbra is fontosnak tartja. Éves költségvetéseiben e célra 
meghatározott összeget elkülönít. A céltámogatási alap – pályázati úton történő – felosztásával kapcsolatos 
döntést a Képviselőtestület az Oktatási és Közművelődési Bizottság feladatkörébe utalja.” 
 

6. § 
 
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet 4.§ (2) bekezdésének d) pontja, a 4. § 
(6) bekezdésének c) pontja, valamint a 9. § (3) bekezdése. 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a helyi közművelődési feladatokról 

szóló 20/1998. (XII. 18.) számú rendeletének módosításáról szóló 
21/2011. (IV. 29.) számú rendeletének 

 
I N D O K O L Á S A  

 
A helyi közművelődési rendelet módosítása vált szükségessé a következő pontokon. 

A közművelődésről szóló törvény címe a Rendelet megalkotása óta megváltozott, e változás került átvezetésre a 
Rendelet több részén (jelen rendeletmódosítás 1. és 2.§-a). 

A Rendelet testvérvárosokat felsoroló helyét volt indokolt kiegészíteni Medulin (Horvátország) városával 
(rendeletmódosítás 3. §-a). 

Szükségessé vált továbbá a Rendelet 1998-as megalkotása idején aktuális, azóta oka fogyottá váló rendelkezések 
törlése (rendeletmódosítás 5. és 6.§-a). 

A Városi Televízió megszűnésével a Televíziót érintő rendelkezések hatályon kívül helyezése vált indokolttá. 

 

Marcali, 2011. április 12. 
 
 

Bödőné dr. Molnár Irén s.k. 
jegyző 

 
 


