Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (IV.28.)
Önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján, 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 76.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat közművelődési
feladatairól szóló 7/2007. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1.§ (1) Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 7/2007. (V.24.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: Kör.) 3.§ a) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Községi Könyvtár, 2653 Bánk, Petőfi út 1.”
(2) A Kör. 3.§ c) pont helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kulturális terme, 2653 Bánk, Hősök tere 10.”
(3) A Kör. 3.§-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:
„e) Önkormányzati Hivatal Nagyterme, 2653 Bánk, Hősök tere 11.
f) Ifjúsági Klubhelyiség, 2653 Bánk, Kis utca 1.”
2.§ A Kör. 6.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület a Községi Könyvtár működését a Balassi Bálint Megyei Könyvtárral a
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására kötött szolgáltatási szerződés, valamint a BVKF Nonprofit
Kft-vel nyilvános könyvtári ellátás biztosítására kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja,
melyhez Bánk Község Önkormányzata a központi költségvetésből a nyilvános könyvtári
feladatellátásra kapott állami támogatásból támogatást nyújt.”
3.§ (1) A Kör. 5.§ (1) bekezdés e) pontjában a „Szlovák Kisebbségi Önkormányzatot” szövegrész
helyébe a „Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot” szöveg lép.
(2) A Kör. 7.§ (2) bekezdésében, valamint a 9.§-ban a „a Polgármesteri Hivatal” szövegrész
helyébe „az Önkormányzati Hivatal” szöveg lép.
4.§ Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.
Bánk, 2017. április 28.
Ivanics András
polgármester

Torma Andrea
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. április 28-án
Torma Andrea
jegyző
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az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló
4/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a
Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva,
törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott
felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7.
pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó
helyi önkormányzati feladat – többek között – a kulturális szolgáltatások, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális
örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény tartalmazza a önkormányzat közművelődési tevékenysége körében ellátandó
feladatokat. A törvény 77. §-a előírja, hogy települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a törvényben felsoroltakból mit, milyen konkrét
formában, módon és mértékben lát el.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A rendeletben felsorolásra kerülnek azon közösségi színterek, melyek az önkormányzat
közművelődési feladatait szolgálják. A rendelet módosítás a felsorolást kiegészíti, illetve az
időközben bekövetkezett változások átvezetésre kerülnek.
2.§-hoz
A rendeletben tartalmazza, hogy Bánk községben a nyilvános könyvtári szolgáltatás milyen módon
kerül ellátásra.
3.§-hoz
A rendeletben hivatkozott szervezetek nevében bekövetkezett változás a rendelet módosítással
átvezetésre (módosításra) kerül.
4.§-hoz
A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép, és miután a módosítás beépül az alaprendeletbe, a
módosító rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§-ban foglaltak szerint, a
törvény erejénél fogva a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
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