
 

 

  
  

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2015.(VI.25.) 
ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e 

 
az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 17/2000.(X.27.)  

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 
   
Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt felhatalmazás alapján, a   
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 
7. pontjába foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

        1.§ Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 17/2000.(X.27.) önkormányzati rendelet (a   
továbbiakban: Ör.) 2.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

   
                „ 2.§ (3) Az önkormányzat gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátás 
keretében nyújtott szolgáltatások vallási, világnézeti vagy politikai elkötelezettségtől mentesek 
legyenek, és hogy a szolgáltatásokat igénybe vevők közül senkit ne érjen hátrányos 
megkülönböztetés a neme, kora, vallása, politikai, nemzeti vagy társadalmi hovatartozása, vagyoni 
helyzete miatt.” 

 
          
        2.§ Az Ör. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:  
  
                             „4.§ (1) Az önkormányzat közművelődési, könyvtári, sport és ifjúsági feladatait a 

Képviselő-testület által alapított, és az önkormányzat egyszemélyes tulajdonában lévő Csorvási 
Könyvtár, Közművelődési és Szabadidő Szervező Nonprofit Kft. látja el. 

                                       (2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásában együttműködik:  
                                              
           a) oktatási, egészségügyi, szociális és sport területen működő intézményekkel, vállalkozásokkal és 

gazdasági társaságokkal, 
           b) a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
           c) egyházakkal, civil szervezetekkel és alapítványokkal,  
           d) természetes személyekkel. 
  
                                       (3) Az önkormányzat támogatja a (2) bekezdésben felsorolt szervek és személyek 

közművelődési célú egyéni vagy közös kezdeményezéseit.”  
 

  
        3.§ Az Ör. 5.§ (2) bekezdésében az „és az önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó 

intézményei a” szövegrész helyébe az „a közművelődési” szöveg, az „egészítik” szövegrész 
helyébe az „egészíti” szöveg lép. 
 

  



 

 

         4.§ Ez a rendelet 2015. június 25. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 

 
 

  
Baráth Lajos      Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
polgármester        jegyző 
 
  
  
  
Kihirdetve: 2015. június 25-én. 
 
 
 


