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Sáska község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (……...) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről

Sáska község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya, a közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenység megvalósulásában
résztvevőkre, a közösségi színterekre, közművelődési feladatellátásban résztvevő
közalkalmazottakra, és mindazokra, akik az önkormányzat közművelődési feladatellátásában
részt vesznek, vagy abban részesülnek.
(2)
A rendelet meghatározza a közművelődési feladatellátás szakmai alapelveit, a
finanszírozás és az ellátás szervezeti kereteit.
2. §

(1)

A település minden polgárának és közösségének joga, hogy:

a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású intézmények és közösségi színterek
szolgáltatásait,
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogainak érvényesítését az
önkormányzat által fenntartott intézményekben, közösségi színtereken gyakorolhassa és
azoktól szakmai segítséget kapjon.
(2)
A közművelődési feladatellátás szervezetének a településen két alkotóeleme
van. A közművelődési feladatokat az önkormányzat egyrészt általa alapított –
alaptevékenysége körében közművelődési feladatokat is ellátó – intézmény, másrészt
közösségi színterek működtetése útján látja el.
(3)
Az önkormányzat egyedi közművelődési alkalmak vagy tevékenységek
megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat igényli és elősegíti
a civilszervezetek, egyéb közösségek, magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet
is végző gazdasági társaságok közreműködését.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai
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3. §
(1) Az önkormányzat feladatának tekinti, hogy a településen kialakult művelődési
hagyományokra, az intézmények, a civil szervezetek és a polgárok öntevékenységére
alapozva a közművelődés sajátos eszközrendszerével segítse:
a) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
b) a település kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetését,
c) az ünnepek kultúrájának gondozását,
d) a gyermekek és a fiatalok közösségi, művelődési érdeklődésének felkeltését és ezzel
kapcsolatos igényeik kielégítését,
e) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkózását,
f) az időskorú lakosság művelődésének, közösségi életének támogatását,
g) a hagyományos ünnepek közismertté tételét,
h) a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tételét,
i) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a célnak megfelelő esztétikus
környezet biztosítását,
j) a helyi hagyományokon alapuló nagyrendezvények szervezését, az ünnepek kultúrájának
gondozását,
k) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás működését.
3. Az önkormányzat éves közművelődési feladatainak meghatározása
4. §
(1) Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a tárgyévet megelőző év utolsó munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésén
programtervet fogad el éves közművelődési feladatainak meghatározása céljából.
(2) Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről folyamatosan tájékoztatja a
település lakosságát az önkormányzat honlapján, plakátokon és szórólapokon.

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
5. §

(1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok színvonalas ellátása érdekében az
alábbi közösségi színtereket, közművelődési intézményeket működteti:

a) Kultúrház Sáska, Petőfi Sándor utca 44.
b) Nyilvános Könyvtár Rákóczi u.4.
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c) Tájház Kossuth u.38.

6. §
(1) Az önkormányzat a 3. §-ban felsorolt közművelődési feladatainak ellátásában
együttműködik:
a) a kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,
b) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, intézményekkel,
c) az egyházzal,
(2)
Az önkormányzat a rendeletben meghatározott közművelődési feladatok
megvalósítására az (1) bekezdés a)-c) pontjai szerint meghatározott együttműködőkkel
közművelődési megállapodást köthet.
(3) A Képviselő-testület - a 3. §-ban felsorolt feladatok megvalósítása érdekében pályázatot írhat ki az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépését
követően, a költségvetésben erre a célra biztosított előirányzat erejéig.
(4)
Pályázati támogatásban csak olyan szervezet részesíthető, amely a korábbi
önkormányzati támogatással hiánytalanul elszámolt, nincs köztartozása, és megfelel
valamennyi pályázati feltételnek.
5. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása
7. §

(1)

A közművelődési feladatok finanszírozásának forrásai:

a) az önkormányzat éves költségvetési előirányzatai,
b) az államháztartáson belülről vagy kívülről átvett, céljellegű támogatások, és
c) a működésből adódó szolgáltatási bevételek.
(2)
A közművelődési feladat ellátásának pénzügyi fedezetét az önkormányzat az
éves költségvetésének összeállítása során a programterv figyelembe vételével biztosítja.

6. Záró rendelkezések
8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kovács Nándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző
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HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet
esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A helyi közművelődésről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának szükségességét az tette indokolttá, hogy az önkormányzat
közművelődési feladatait rögzítse, a közösségi színterek fejlesztéséhez központi forráshoz
jusson. Az önkormányzat nem rendelkezett közművelődési rendelettel.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
Monostorapáti, 2015. június 22.
Takács Lászlóné
jegyző
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Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésének 7. pontja szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása”.
A muzeális intézményekről, valamint a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: kulturális törvény) 76. § (1) bekezdése szerint „A
települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása.”
A kulturális törvény 77. §-a szerint „a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el”.
Közművelődési feladatok hatékony ellátása érdekében indokolt volt helyi közművelődésről
szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás
1-2 §-hoz Meghatározza a rendelet hatályát , a közművelődési feladatok ellátásának alapelveit
3. §-hoz Meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait
4. §-hoz Az önkormányzat éves közművelődési feladatait határozza meg.
5.§-hoz A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteit rögzíti
6.-§-hoz A közművelődési feladatellátás együttműködési lehetőségeit
7.§ -hoz A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozását szabályozza
8.§-hoz Hatályba léptető rendelkezést tartalmazza

