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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP
E-szám: 112/2018.
Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Papp István jegyző
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése
Vezetői ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő
előadó osztályvezetője
Pénzügyi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

pénzügyi osztályvezető
Törvényességi ellenőrzés
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő

Nagykovácsi, 2018. november 7.
jegyző

Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki.

Nagykovácsi, 2018. november 7.

polgármester
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Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati rendeletek tartalmának folyamatos felülvizsgálata a jogszerű működés
egyik fontos összetevője. Ennek keretében került sorra a 2007. szeptembere óta
hatályban lévő közművelődési rendelet. A jogi környezet 2017. évi alapos változása miatt
már korábban tervbe vettük e szabályozás napirendre tűzését, azonban a végrehajtási
jogszabály kiadása csak 2018-ban történt meg.
A rendelet-tervezet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazásnak megfelelően meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait,
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és
mértékét. Részletezi, hogy az önkormányzat milyen alapfeladatokat kíván ellátni, ezen
belül pedig milyen tevékenységi formákat támogat.
A szervezeti keretet továbbra is az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, mint
önkormányzati intézmény jelenti, a finanszírozás pedig az eddigieknek megfelelően állami
támogatásból, saját erőből és pályázati támogatásból történik. Új eleme lehet a
rendeletnek az önkormányzattal a feladat ellátásban együttműködő partnerek nevesítése.
A rendelet-tervezetet egyeztetés végett megküldtem a Nagykovácsi Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak. Az álláspontjukról tájékoztatni fogom a Képviselő-testületet.
Előzetes hatásvizsgálat
1. Társadalmi hatások
Az önkormányzat közművelődési feladatait, céljait határozza meg, figyelemmel a lakosság
helyi művelődési érdekeire és kulturális szükségleteire, ekként jelentős társadalmi hatása
van.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs.
A korábbi finanszírozási és támogatási struktúra nem változik.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
4. Egészségügyi követelmények
Az Önkormányzat önként vállalt feladatai a lakosság mentális egészségét szolgálják, ami
a lelki egészségre pozitív hatást gyakorol.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
nincsenek.
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6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata indokolt a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításai miatt. Az átfogó, nagyobb terjedelmű módosítás helyett új önkormányzati
rendelet megalkotása célszerű.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet szíveskedjék megalkotni.
Nagykovácsi, 2018. november 7.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
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Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (…..) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2)
bekezdésében és 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, Nagykovácsi Kulturális stratégiájára figyelemmel, a
Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzattal történt egyeztetés után a következőket
rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet célja, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban:
önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a
helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési
feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját,
módját és mértékét.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed
a)
a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő állampolgárokra;
b)
a település közművelődési intézményére, annak alkalmazottaira, működtetőire;
c)
közművelődési megállapodás alapján vagy más formában támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire.
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
3. §
(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés
jogát és lehetőségét.
(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelődési
alapszolgáltatásokat, amelyek:
a) 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) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
(3) Az önkormányzat biztosítja a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű
művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét. A művelődő
közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
Az önkormányzat által támogatott közművelődési feladatok
4. §
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a) a helyi társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítése;
b) a település sajátos kulturális fogyasztásszerkezetéhez igazodva (agglomerációs fekvés,
az új költözők magas aránya) széleskörű programkínálat nyújtása;
c) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási lehetőségek megteremtése; az informális és a nonformális
tanulás lehetőségeinek megteremtése, ismeretterjesztő alkalmak szervezése;
d) a település kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése (különös
tekintettel a település német nemzetiségi múltjára), helytörténeti gyűjtemény
működtetésével,
helytörténeti
munkák
megjelentetésével,
digitális
archívum
működtetésével;
e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetése, a különböző kultúrák
közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartása, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és
közösségei kulturális eseményeinek segítése;
f) a település nagyrendezvények méltó megszervezése, megemlékezés a nemzeti és helyi
ünnepekről;
g) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez, az igényekhez alkalmazkodó
rendezvények szervezése, a helyi művelődési, művészeti és közösségi élet segítése,
anyagi és infrastrukturális lehetőségeinek megteremtése;
h) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása;
i) a képző-, ipar- a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához
tanfolyamok, bemutatók és kiállítások szervezése, fellépési alkalmak biztosítása;
j) a különböző életkorú és értékrendű civil közösségek művelődési szándékainak igény és
lehetőség szerinti segítése;
k) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseik segítése;
l) a helyi társadalom struktúráját figyelembevéve széleskörű, igényes gyermekprogramok
és családi programok szervezése;
m) az életkor-, érdeklődés-, élethelyzet szerint szerveződő klubok, körök tevékenységének
támogatása.
A közművelődési alapszolgáltatások és közművelődési feladatok ellátásának
szervezeti keretei
5. §
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásait, feladatait elsődlegesen az
általa alapított, fenntartott és működtetett Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár integrált
intézmény kereteiben látja el, amely intézmény alapfeladatait tekintve közművelődési és
nyilvános könyvtári feladatokat lát el.
(2) Az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár munkáját a Képviselő-testület által
elfogadott munkaterv és a munkaterv részét képező szolgáltatási terv szerint végzi,
munkájáról évente beszámolót készít.
(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges, az ellátandó
alapszolgáltatásoknak megfelelő számú és képzettségű szakember foglalkoztatását.
(4) Az önkormányzat biztosítja az ellátandó alapszolgáltatásoknak megfelelő
infrastrukturális és tárgyi feltételeket, eszközöket.
A közművelődés finanszírozásának alapelvei
6. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait éves költségvetéséből finanszírozza,
amelynek forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint a
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minisztériumi érdekeltségnövelő és más pályázati pénzeszközök. További forrás
természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása és az intézményeknek
kiírt pályázati támogatások.
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében
helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesíthet.
(3) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséből biztosíthatja a közművelődési,
könyvtári érdekeltségnövelő pályázatok elnyeréséhez szükséges önkormányzati önrészt.
A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek
7. §
Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásainak és feladatainak ellátása során
együttműködik:
a) Nagykovácsiban működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti,
hagyományőrző, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel;
b) az egyházakkal és közösségeikkel;
c) az oktatási és nevelési intézményekkel;
d) a Német Nemzetiségi Önkormányzattal;
e) a kulturális-művészeti főtevékenységű civil szervezetekkel.
Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló
23/2007. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.
Kiszelné Mohos Katalin
polgármester

Papp István
jegyző
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Általános indokolás
A közművelődést szabályozó jogi környezet változása indokolttá tette a helyi rendelet
felülvizsgálatát. Ennek során – figyelemmel a módosítások mértékére – egy új rendelet
megalkotása vált célszerűvé. A törvény felhatalmazásának megfelelően a szabályozás
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
Részletes indokolás
Az 1-2. §-hoz
A törvényi felhatalmazásnak megfelelően tartalmazza a rendelet célját. E szerint
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.
Szabályozza a rendelet személyi, tárgyi és szervi hatályát.
A 3-4. §-hoz
E rendelkezések tartalmazzák az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait
feladatait és a teljesség igényével a támogatott feladatokat.
Az 5. §-hoz
A feladatellátás továbbra is elsősorban az önkormányzat intézményén, az Öregiskola
Közösségi Ház és Könyvtáron keresztül valósul meg. Az önkormányzat biztosítja az
ehhez szükséges feltételeket.
A 6. §-hoz
A közművelődési feladatok finanszírozása az állami támogatásból, az önkormányzat saját
bevételeiből és pályázati forrásokból valósul meg.
A 7. §-hoz
Az önkormányzat fontosnak tartja a partneri együttműködést, ezért új elemként
nevesítetten kerülnek be a rendeletbe a közművelődés területén tevékenységet végző
szervezetek.
A 8. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz, valamint hatályon kívül helyezi a
23/2007.(IX. 27.) rendeletet.
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