Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének
1 6 /2015.(V.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat közm vel dési feladatairól szóló 14/2004. (V.3.) számú rendeletének
módosításáról

Harkány Város Önkormányzatának képvisel -testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 7. pontjában
meghatározott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében és a muzeális
intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL.
törvény 77.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
Az önkormányzat közm vel dési feladatairól szóló 14/2004. (V.3.) számú rendelet – a
továbbiakban: Alaprendelet – 3 § utolsó, 4. gondolatjele az alábbi szövegre módosul.
„3.§ - a képvisel -testületre és szerveire, valamint a Harkányi Közös Önkormányzati
Hivatalra.”
2. §
(1) Az Alaprendelet 4.§-ának (1) bekezdés b.) pontja az alábbi szövegre módosul:
„4.§ (1) b.) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közm vel dési intézmény és
közösségi színtér nyújtotta szolgáltatásokat;”
(2) Az Alaprendelet 4.§-ának (2) bekezdése az alábbi szövegre módosul:
„4.§ (2) bekezdés: az önkormányzat közm vel dési feladatait az általa fenntartott és
ködtetett közm vel dési intézmény és közösségi színtér útján látja el.”
(3) Az Alaprendelet 4.§ (4) bekezdése az alábbi szövegre módosul.
„4.§ (4) Az önkormányzat a polgármester és a közös önkormányzati hivatal útján
gondoskodik a település közm vel dési feladatainak koordinálásáról.”

3.§
Az Alaprendelet 6.§ (2) bekezdése az alábbi szövegre módosul.
„6.§ (2) Az önkormányzat közm vel dési feladatainak ellátása során együtt kíván m ködni
a.) városban m köd oktatási intézményekkel (helyi óvoda, általános iskola);
b.) közm vel dési és sport feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
c.) közm vel dési feladatellátást is vállaló magánszemélyekkel,
d.) nemzetiségi önkormányzatokkal,
e.) hasonló szakfeladatot ellátó regionális, térségi, megyei intézményekkel, civil
szervezetekkel.”
4.§
Az Alaprendelet 7.§-a hatályon kívül helyezésre kerül és az alábbiak szerint módosul.
„7.§Kiemelten fontos közm vel dési feladatot ellátó intézmények, szervezetek:

(1) Harkány Városi Könyvtár, kulturális-és Sport Központ
(2) Harkányi Hírek
(3) Harka M vészeti Alkotói Kör
(4) Harkányi Big Band
5.§
Az Alaprendeletben (8.§) a „Kulturális, Oktatási, Sport-és Rendezvényügyi bizottság”
kifejezések minden egyes esetben Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi
Bizottság szövegrészre módosulnak.
6.§
(1) Az Alaprendelet 10.§ (5) bekezdése az alábbi szövegre módosul.
„ 10.§(5) A képvisel -testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetésének
feltételeir l, ütemezésér l, valamint a támogatással történ elszámolás és beszámolás
rendjér l az önkormányzat és a támogatott között megkötött támogatási megállapodás
rendelkezik.”
(2) Az Alaprendelet 10.§ (6)-(8) bekezdései valamint a 11.§ rendelkezései teljes
egészében hatályon kívül helyezésre kerülnek.
7.§
Ez a rendelet 2015.06.01. napján lép hatályba. A képvisel -testület elrendeli jelen
rendeletnek az Alaprendelettel történ egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését. A
rendelet kihirdetésér l a jegyz gondoskodik.
Fenti rendeletet a Képvisel -testület a 2015.05.07-i képvisel -testületi ülésén tárgyalta és fogadta el.

Baksai Endre Tamás
polgármester

Dr. Markovics Boglárka
jegyz

A rendelet kihirdetve:
Harkány, 2015. május 14.
Dr. Markovics Boglárka
jegyz

