
 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete 

Jászszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 1/2011. ( I. 26.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában 

kapott elhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el 
 
 

1.§ A helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 1/2011. ( I.26.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Rendelet) 4 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 

4.§ (1) A helyi lakosság igényeihez igazodó iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, szakképző 
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása.  

(2) Jászszentlászló község környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása.  

(3) A helyi, a nemzeti, az egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az 
ünnep együttes örömeihez rendezvények szervezése. Igény szerint csoportos látogatás szervezése 

kulturális programokra Magyarország területén. 

(4) Amatőr művészek, művészeti csoportok, alkotó műhelyek és táborok támogatása, a kiemelkedő 

tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, az önképző tevékenységet segítő pályázatokon a részvétel 
segítése. A lakosság kulturális értékeinek bemutatásához alkalmak biztosítása, közérdekű kiállítások 

szervezése.  

(5) A település különböző érték-és érdekszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési 
szándékaik támogatása. Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek 

kiemelt gondozása, intézményi segítése.  

(6) A közművelődésre szolgáló létesítmények közösségi művelődéshez, alkotó tevékenységének 
elősegítéséhez és rekreációjához megfelelő infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítők 

biztosítása. A helyben elérhető újságok, kábel tv munkatársaival kapcsolatok kiépítése 

 

 

2. § A Rendelet 6 §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
6. § (1) A közösségi színtér neve, székhelye:  

a) Közösségi Ház (Székhelye: Jászszentlászló Rákóczi u. 20.)  

b) Művelődési Ház (Székhelye: Jászszentlászló Kossuth u. 7.)  

 

3. § A Rendelet 8 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

8. § A 6. §-ban felsorolt szervezetek a feladatellátás során együttműködnek az alábbi intézményekkel:  
- Jászszentlászlói Szent László Általános Iskolával 

- Szent László Óvoda és Bölcsődével,  

- Szent László Alapszolgáltatási Központtal.  
 

4. § A Rendelet 9 §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
9.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott közösségi síntér által el nem látható 

feladatok elvégzésére közművelődési megállapodást köthet jogi és természetes személyekkel. 

 



5. § A Rendelet 10 §. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
10.§ (1) A közművelődési szakalkalmazott éves munkatervet készít, melyet a következő évre 

vonatkozólag január 15-ig kell benyújtani a képviselő-testület elé.  

 

6. § A Rendelet 11 §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

11. § (2) Az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja a Közösségi Ház és a Művelődési Ház 
következő kiadásait:  

a) személyi jellegű költségek: bér, munkaadót terhelő járulékok,  

b) feladatellátást biztosító épületek, berendezések működési, fejlesztési költségeit,  

c) szakmai tevékenységek ellátásának pénzügyi fedezetét az éves munkaterv alapján az 
önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében  

 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti: 

Jászszentlászló Községi önkormányzat képviselő-testülete 13/2011. (VII.21.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelt módosításáról  

 

 

Jászszentlászló, 2017. március 31 

 
              

 

 

 
                Nagy András                                                                      Valentovics Beáta 

                polgármester                                                                            jegyző 

 
 

 

 

Záradék 

Ez a rendelet 2017. március 31. napján kihirdetve. 

 

 
 

                                                                                                          Valentovics Beáta 

                                                                                                                    jegyző 
 

 

 


