
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
1/2015.(II.01.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről szóló 17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi rendeletet fogadja el: 
 

1. § A rendelet címe az alábbira módosul: 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
17/1999.(VII.01.) önkormányzati rendelete 

A helyi közművelődésről  
 

2. § A rendelet törvényi hivatkozási része az alábbira módosul: 
 

„Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján az alábbi 
rendeletet fogadja el:” 

 
3. § A rendelet 1. §-ának első mondatában a „nagyközség” elnevezés „város” 

elnevezésre módosul. 
 

4. § A rendelet 3. § első bekezdésében a „Művelődési Ház és Könyvtárra” szövegrész 
„Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárra” szövegrészre módosul. 

 
5. § A rendelet 4. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi i) ponttal: 

 
„i) a települési könyvtár, valamint a település közigazgatási területén lévő muzeális 

intézmény közművelődési tevékenységének támogatása.” 
 

6. § A rendelet 5. § (1) bekezdésében a „Művelődési Ház és Könyvtárt” szövegrész 
„Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtárat” szövegrészre módosul. 

 
7. § a.) A rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontja az alábbira módosul: 

 
„e) Városnapok és egyéb szabadtéri rendezvények megszervezése 

biztosításával oldja  meg.” 
 

   b.) A rendelet 6. § (5) bekezdésében a „Művelődési Ház” szövegrész „Fegyverneki 
Művelődési Ház” szövegrészre módosul. 

 
8. § a.) A rendelet 7. § (1) bekezdésében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottság” „Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul. 
 

    b.) A rendelet 7. § (3) bekezdése az alábbira módosul: 
 



 2

„(3) A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár szakmai ellenőrzését a 
képviselőtestület ötévenként szakmai beszámoló és/vagy szakértői 
vélemény alapján látja el.” 

 
9. § A rendelet 8. § (2) bekezdésében az „Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság” 

„Oktatási és Közművelődési Bizottság”-ra módosul. 
 

10. § E rendelet 2015. február 2-án lép hatályba.  
 
 

(: Tatár László :)      (: Buzás Istvánné dr. :) 
   Polgármester       jegyző   

    
 
Kihírd.: 2015.II.01. 


