Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2013.(V.14.) önkormányzati rendelete
a helyi közmővelıdési tevékenység támogatásáról szóló
14/2000.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 14/2000.(V.30.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4. §-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat a törvényben meghatározott közművelődési feladatainak
megvalósítását
a) az általa alapított Szécsényi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötött közművelődési megállapodás alapján,
b) közösségi színterek működtetésével
c) közművelődési célú tevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek
pénzügyi támogatásával biztosítja.”
2. §
Hatályát veszti a rendelet 5. §-a.
3. §.
A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. § A kft. a közművelődési feladat ellátását megállapodás és az alapító okirata
alapján végzi. A közművelődési feladatok megvalósítása érdekében a kft-vel
együttműködnek a város egyéb intézményei.”
4. §
A rendelet 8. § i) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„i) A könyvtári alap- és kiegészítő szolgáltatásait közvetlenül és korlátozás nélkül a
Kubinyi Ferenc Múzeum és Krúdy Gyula Könyvtár szervezetén belül biztosítja a város
lakossága számára.”
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5. §
A rendelet 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat évenként, a költségvetésről szóló rendeletében meghatározottak
szerint és mértékben, közművelődési feladatainak ellátásához forrásokat a törvényben
meghatározott mértékű központi költségvetési források alapján biztosítja.
(2) A közművelődési feladatokból részt vállalókat az Önkormányzat alkalmankénti
támogatásban részesítheti közművelődési megállapodás alapján.”
6. §
Hatályát veszti a rendelet 10-11. §-a.
7. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Szécsény, 2013. május 13.

Stayer László
polgármester

Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2013. május 14.
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jegyző
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