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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. április 29.-i ülésére 

 
Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ben fogadta el a jelenleg hatályos 
önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. A kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdése értelmében a települési 
önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében 
közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 
Ugyanezen szakasz (5) bekezdése szerint az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve 
közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: 

a) meghatározza a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény használati 
szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 

b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési 
engedélyét, jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és 
költségvetését, 

c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési 
intézmény fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, 
szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

 
A hatályos önkormányzati rendelet tartalmilag ellentmondást mutat, mivel közművelődési 
intézményről beszél, a 4. § (3) bekezdése azonban nem intézményi formát említ a 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozólag. 
Mivel a hivatkozott jogszabály a közművelődési intézmény számára alapító okirat, működési 
engedély, szervezeti és működési szabályzat kiadását teszi kötelezővé, ezért a hatályos 
rendelet módosítása vált szükségessé. 
A módosításnak megfelelően a kultúrház és a közösségi ház közösségi színtérnek minősül, így 
az önkormányzat alapító okiratának részét képezi. Mivel a közművelődési törvény előírja a 
használat szabályainak megállapítását, a rendelet kiegészül a közösségi színtér használati 
szabályzatát – ezen belül a házirendet is – tartalmazó függelékkel. 
Beleg Község Önkormányzata a könyvtári ellátást, könyvtári szolgáltató hely működtetésével 
biztosítja. A közművelődésről szóló törvény értelmében a fenntartónak meg kell határoznia a 
könyvtár feladatait és használati szabályzatát is, ezt a rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
A 2015. évi központi költségvetés IV. fejezetének d) pontja értelmében, a települési 
önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása címen az 
önkormányzat 1.140 Ft/fő, de legalább 1.200.000 Ft összegű támogatásban részesül.  
 
 



A támogatás jogszerű felhasználásának feltétele, hogy a települési önkormányzat biztosítsa a 
könyvtári szolgáltató hely és a közösségi színtér nyitva tartását a hét valamely szabadnapján 
vagy munkaszüneti napján is, valamint, hogy a közösségi színtér nyitva tartását havonta 
legalább egy alkalommal 21 óráig. Ennek megfelelően a közösségi színtér (közösségi ház) 
minden hónap utolsó szerdáján 18.00 órától 21.00 óráig, valamint szombati napokon 8.00 
órától 9.00 óráig, a könyvtár pedig szombati napokon 9.00 órától 10.30 óráig nyitva tart. 
 
A fent elmondottakra tekintettel szükségessé vált az önkormányzati rendelet módosítása. 
 
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom 
a Tisztelt Képviselő-testületet. 
 
A tervezett jogszabály hatásai: 
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: 

Ø társadalmi hatása: szabályozottá válik a közösség színtérnek minősülő művelődési ház, 
valamint községi könyvtár használata, az önkormányzati rendelet módosítása lehetővé 
teszi a házirend betartatását a szolgáltatást igénybe vevőkkel. 

Ø gazdasági és költségvetési hatása: nem releváns. 
 

b) környezeti és egészségi következmények: 
Ø nem releváns. 

 
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

Ø nem releváns. 
  
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

Ø a rendelet módosítása a jogszabályoknak való megfelelés és a fogalmak pontosítása 
miatt szükséges. 

Ø a rendelet-módosítás elmaradásának következménye: egy esetleges ellenőrzés során 
észrevétel lehet. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

Ø a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 
Ø pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 
egyben a jogszabály indokolását is adják. 
 
Javasolom a beterjesztett módosító rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Beleg, 2015. március 30. 

  
 Tamás Csaba 
 polgármester 


