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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Lengyeltóti Város Képviselő-testülete 2000. április 27-dikén fogadta el Lengyeltóti 
közművelődéséről és a nyilvános könyvtári ellátásról szóló rendeletét. 

Az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló, a település közművelődési életével 
kapcsolatos projektek lezárásakor a közreműködő hatóság vizsgálja többek között, hogy a 
pályázó település hatályos közművelődési rendelete tartalmazza-e az egész életen át tartó 
tanulás feltételrendszerét. 

Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetbe beépítésre került ennek a 
feltételrendszernek a felvállalása. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. 

Lengyeltóti, 2011. július 18. 

 

 

Zsombok Lajos 
polgármester 

 
 

Az előterjesztést készítette: Jóváhagyta: 
 
 
Szücs Gábor Dr. Szatmári Ibolya 
referens jegyző 



RENDELET-TERVEZET 
 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

……/2011. (…….) számú rendelete 
 

a helyi közművelődésről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
szóló 

16/2000. (IV.27.) számú rendeletének módosításáról 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közművelődésről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról szóló 16/2000. (IV.27.) számú rendeletének (továbbiakban: R.) 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

1. § 
 
A R. 4. § a következő új h.) ponttal egészül ki: 
 
h.) Az egész életen át tartó tanulás biztosítása. A közművelődés kulcs szerepet játszik az 
egész életen át tartó tanulás, a „Life-long-learning, (LLL)” területén. A felnőttképzés 
közművelődési intézményben szervezett formális, nonformális és informális alkalmai az 
Európai Unió által is kiemelten támogatott közművelődési tevékenységek, melyek intézményi 
háttere alapvetően adott Magyarország kistelepülésein, hátrányos helyzetű térségeiben 
egyaránt. Az itt megszerezhető munkaerő piaci rehabilitációhoz és a sikeres 
alkalmazkodáshoz szükséges kompetenciák rövid-, közép- és hosszútávon egyaránt 
hozzájárulnak a gazdasági versenyképesség javításához, a kulturális autizmus (kulturális 
szegénység) fokozatos felszámolásához. 
 
 

2. § 
 
(1) E rendelet 2011. július 22-dikén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
2011. július 21. 
 
 
  Dr. Szatmári Ibolya     Zsombok Lajos 
   jegyző        polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 
Lengyeltóti, 2011. július 22. 
         Dr. Szatmári Ibolya 
          jegyző 


