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Balassagyarmat Város Onkormányzata kötelező közművelődési feladatairóI szóló 20/2020.(VI.07.)
önkormányzati rendelete módosításáróI
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011, évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározoft önkormányzatifeladatok, valamint a muzeális
intézményekröl, a nyilvános könyvtáriellátásról és a közmüvelödésröl szóló 1997, évi CXL. törvény 83/A, §

szerinti kötelezettségeinek teljesítéseérdekében,a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiröl szóló 20/2018.(Vl1.9.) EMM|
rendeletben foglaltakat figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja:

í.§

A

Balassagyarmat Város Önkormányzata kötelezö

önkormányzati

rendelet 2. § a) pontja helyébe a következö

közművelödési feladatairól szóló 20/2020.(V1,7.)
rendelkezés lép:

[Balassagyarmat Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) - elismerve, hogy a művelödéshez
való jog feltételeinek helyben történö megteremtése a tanulás, a megismerés és a kultúra közvetítése által
mind az egyén, mind a közösség fejlödését, gyarapodását szolgálja - a muzeális intézményekröl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelödésröl szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 76. § (3)
bekezdésében meghatározott közmüvelödési alapszolgáltatások közül az alábbiakat látja el:]
,,a) múvelödö közösségek létrejöttének elösegítése, működésük támogatása, fejlödésük segífése,a
közművelödési tevékenységek és a müvelödö közösségek számára helyszín biztosítása, melynek
keretében:
aa) a művelödó közösségnek rendszeres és alkalomszerü művelödési vagy közösségitevékenysége
végzésé ne k h el yszí n ét b iztosítj a,
ab) a müvelödő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac) fórumot szeruez - ha az adoft településen müködik - a Közmüvelödési Kerekasztal bevonásával,

a

művelödő közösségek vezetöinek részvételével,ahol

a

művelödő közösségek

megfogalmazhatják a feladatelláíássa/ kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,"

2,§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a kihirdetését követö

polgármester

f,ffi:

második napon hatályát veszti.

'arga Andrea

kihirdetve:

Balassagyarmat, 2021. december hó 19, napján
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