
Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 24.) önkormányzati
rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Márkó  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  83/A.  §-ában  kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §.  (1)  bekezdés  7.  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Márkó község közigazgatási területén a közművelődési tevékenységet
végző  szervezetekre  és  a  helyi  közművelődési  tevékenység  megvalósulásában  résztvevő
természetes és jogi személyekre a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai

2. §

Az  Önkormányzat  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a
közművelődésről  szóló 1997. évi  CXL. törvény 76. §. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

A közművelődési feladatellátás formája és módja

3. §

(1)  Az  Önkormányzat  kötelező  közművelődési  feladatainak  ellátása  érdekében  az  Orsetti  Péter
Közösségi Színteret működteti, melynek címe: 8441 Márkó, Kálvária utca 6. A könyvtár a 8441
Márkó,  Kálvária  utca  6.  szám alatt  működik.  Az  Önkormányzat  a  közművelődési  feladatainak
ellátásáról  nem  intézményi  formában  gondoskodik,  a  közösségi  színtér  nem  jogi  személy,
fenntartója az önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket
hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a)  a településen működő társadalmi és civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, a művészeti és

hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel és civil
szervezetekkel,

b)  a Német Nemzetiségi Önkormányzat Márkóval
c)  a Márkói Német Nemzetiségi Óvodával,
d)  az egyházakkal,
e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és térségi szervekkel,  szervezetekkel,

intézményekkel, gazdasági társaságokkal és más személyekkel.
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(4) A Közösségi Színtér nyitva tartásáról Márkó Község Önkormányzata határozatban dönt.

(5)  A  Képviselő-testület  a  közművelődési  alapszolgáltatások  megszervezéséhez  készített
szolgáltatási tervet tárgyév március 1-ig fogadja el.

(6)  Az  Önkormányzat  a  helyi  közművelődési  feladat  ellátásáról  szóló  rendeletét  5  évente
felülvizsgálja.

A közművelődési feladatellátás finanszírozása

4. §

(1)  Az  önkormányzat  a  helyi  közművelődési  feladatai  ellátásának  pénzügyi  fedezetét  az  éves
költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai:
a)  a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás
b) az Önkormányzat saját költségvetési bevétele
c)  az államháztartáson kívüli forrásból származó egyéb támogatás
d)  pályázati forrás.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési
intézmények  fenntartásához,  illetve  a  közművelődési  feladatainak  teljesítéséhez  szükséges
jogszabályban előírt minimális személyi és tárgyi feltételeket.

Záró rendelkezések

5. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Márkó Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2008.(X.22.) számú önkormányzati
rendelete.

6. §

Hatályát veszti A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2008. (X. 22.) önkormányzati
rendelet.

7. §

Ez a rendelet 2021. november 25-én lép hatályba.

Márkó, 2021. november 23.

Hartmann Antal dr. Láng Zsanett
  polgármester      jegyző

Kihirdetve: Márkó, 2021. november 24.
dr. Láng Zsanett
        jegyző
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