Bejcgyertyános Község Önkorm ányzatz Képviselő-testületének
61202l, (XII. 1 7.) önkormányzati rendelete

helyi közművelődési feladatok ellátásáróI szóló
rendelet módosításáról
7 12020. (XlI.. 31.) önkormányzati
a

Bejcgyertyános Község Önkorm ányzaíénak Képviselőtestíilete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könlMári ellátásról és a közműveiődésről szóló |997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalm azás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201i. évi CLXXXX. törvény l3.
§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatarozott feladatkórében eljárva a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról sző|ő '712020, (XI]. 3 1 .) önkormányzati rendeletét az a\ábbiak szeint módosítja:

l.§
(l)

Ahell

közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7l2O2O. (XII. 3 t.) önkormányzati
rendelkezés lép:

(2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő

(Az ellátandó közmíívelődési alapszolgáltatások lujre

a művelődő

rendelet 1, §

:

közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, .feílődésuk segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelőűj lözösségek számára helyszín biztosítása, ennek
keretében:)
,,clc) éveníe legalább egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek
részvételével,aho1 a múvelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással
kapcsolatos észrevételeiket,j avaslataikat,"
(2) A helyi közművelődési feladatok el|átásáró| szóló 712020. (XII.
(l

) bekezdés b) pontja helyébe a következő

3 l

.) önkormányzati

rendelkezés lép:

rendelet 2. §

(Az önkormányzat közművelődési feladí]tai elláIásáról az alábbi formákban és módon gondoskodik:)
,,b) a muzeális inténnényekről, a nyilvános könyraári ellátásról és a köznűvelődésről szóló 1997.

évi CXL. íörvény 79. §-a alapjfu

közművelődési megállapodást kötött az Egytitt
Bejcgyertyánosért Egyesülettel és a BejcgyertyáLrrosi Teleháazal, mint a településen működő
közművelődési feladatellátásra alkalmas civil szervezettel."

(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7lZ020.
a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

(XL

31.) önkormanyzati

rendelet 2. §-

A közösségi színter a hét három napján, napi 4 őrábut nyitva tart, ebből egy napnak szombatra
kell esnie, továbbá a hét egy napj án magába kell foglalnia a 1ó.00-19.00 óra közötti időszakot."
,,(5)

2.§
Ez a rendelet 202l , december 18-án lép hatályb a, és 2O21. december 19-én hatályát vesái.
Bejcgyertyanos, 2021. december 3.
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ZARADEK
Kihirdetve az önkonlinyzat hirdetőtáblájára történő kifiiggesáéssel. Hatályos: 2021. december 18tól 2021 , december 19-ig.
Bejcgyertyános, 2021. december 17.
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