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Készítette: dr. Kávássy Leila Viola jegyző  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. augusztus 26. napi nyilvános ülésére 

 

Tárgy: a helyi közművelődésről szóló 14/2021. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló módosító rendelet elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
2021. év őszén Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta a teljesen új 

alapokon nyugvó közművelődési rendeletét. Az új normarendszer sokat váratott magára, viták és 

álláspont ütköztetések előzték meg a megalkotását, azonban egyhangú támogatást kapott az a 

szemlélet, hogy mind a civilekkel, mind a nemzetiségi önkormányzatokkal, mind pedig az 

egyházakkal, az értéktárral jogi keretek között tudjon együttműködni az önkormányzatunk, 

biztosítva az Alaptörvényben deklarált célokat. 

 

Az értéktár bizottság tagjainak munkája kezdetét vette, a korábbi tagok helyébe lépő új tagok 

megválasztása, valamint az akkori aljegyző 2015. decemberben javasolt értékek felvétele 

időszerűvé vált.  

 

Ennek megfelelően kérem az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását, a rendelet 

határozati javaslat melléklete szerinti elfogadását. 

 

Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2022. (VIII. 27.) 

önkormányzati  

 

r e n d e l e t – t e r v e z e t e  

a helyi közművelődésről szóló 14/2021. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1) és (2) 

bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzata Képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 5/2012. (III. 28.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdésben biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Szociális és Oktatási Bizottsága, Pénzügyi és gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével, a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Medgyesegyháza Román Nemzetiségi 

Önkormányzatával, valamint Medgyesegyházi Szlovákok Nemzetiségi Önkormányzatával 

lefolytatott egyeztetést követően az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 

A helyi közművelődésről szóló 14/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 

1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. augusztus 30-án lép hatályba, és 2022. augusztus 31-én hatályát veszti. 

 

1. melléklet 

„3. melléklet 

Medgyesegyháza Város Helyi Értéktár Bizottsága 

1. Medgyesegyháza Város Helyi Értéktár Bizottságának tagjai: Szigethyné Szenteczki Katalin, 

Bódán Zsolt, Piják Andrásné, Gácsér Béláné, Nyáriné Szlávik Mária, Sütő Mária Márta 

2. A Medgyesegyházán helyi értéktárba felvett elemek: 

2.1. Baross-Ház és Síremléke ( egyhangúan elfogadva ) 

2.2. Schéner Mihály Emlékház ( egyhangúan elfogadva) 

2.3. Csanádvezér emlékpark ( egyhangúan elfogadva) 

2.4. Gútáról kitelepítettek emlékműve ( egyhangúan elfogadva) 

2.5. Olvasó Fiú Szobor ( egyhangúan elfogadva) 

2.6. Baross László ( egyhangúan elfogadva) 

2.7. Schéner Mihály ( egyhangúan elfogadva) 

2.8. Simai Mihály ( egyhangúan elfogadva) 

2.9. Dinnyefesztivál ( egyhangúan elfogadva) 

2.10. Medgyesegyházi Napok ( egyhangúan elfogadva) 

2.11. Szent Mihály Arkangyal Római Katolikus Templom 

 

2.12. Evangélikus Templom” 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I. 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a helyi 

közművelődésről szóló 14/2021. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló módosító 

rendeletet fenti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola Jegyző 

Határidő: hatály szerint 
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dr. Kávássy Leila Viola Jegyző s.k. 


