
 

 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

11/2022. (V.26.) önkormányzati rendelete  

a közművelődésről szóló 13/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

1.§ 

 

A közművelődésről szóló 13/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Makói 

Román Nemzetiségi Önkormányzattal és a Makói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történt 

egyeztetést követően a következőket rendeli el:” 

 

2.§ 

 

A közművelődésről szóló 13/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az Önkormányzat közművelődési szolgáltatások keretében biztosítja a művelődő 

közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását az 

alábbiak szerint:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 

 

3.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 

hatályát veszti.   

 

 

   Farkas Éva Erzsébet s. k.                           dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 

          polgármester                                                                             jegyző 

 

Záradék: 
A képviselő-testület a rendeletet 2022. május 25-i ülésén fogadta el. 

A rendelet 2022. május 26-tól – hirdetőtáblán kifüggesztésre került. 

 

Makó, 2022. május 26.         

               dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta 

                                                                                                         jegyző 


