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Tisztelt Képviselő-testület!
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2000-ben
megalkotta a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendeletét, melyet az évek
során adódó jogszabályi változások miatt két alkalommal - első ízben 2013-ban, majd 2018ban - módosított.
A rendelet felülvizsgálatát a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény változása indokolja.
A rendelet előkészítése során a jogalkotási követelményeknek való megfelelés érdekében egy
új rendelet megalkotására teszek javaslatot. A rendelet egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele
fontos szempont volt a megalkotása során.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.

Szajol, 2019. november 22.

Szöllősi József
polgármester
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Előzetes hatásvizsgálat
mely ismerteti a helyi közművelődési feladatokról szóló rendelet megalkotásának várható
hatásait
A tervezett rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
1. Társadalmi, gazdasági hatása:
A lakosság közművelődéshez való joga gyakorlásának biztosítása az ehhez szükséges
feltétel- és intézményrendszer kialakításán keresztül.
2. Költségvetési hatás:
A közművelődési szolgáltatások biztosítása során az állam által nyújtott finanszírozás
kiegészítésre szorul, a tevékenység ellátásához nyújtott önkormányzati támogatás mértéke
pályázatok útján, illetve bevételszerző rendezvények szervezésével csökkenthető.
3. Környezeti és egészségi következmények: nincs
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A Kult.tv. rendelkezései alapján a rendelet megalkotása kötelező. A jelenleg hatályban
lévő rendelet helyett az új rendelet megalkotását a közművelődési feladatok ellátásának a
Kult.tv. módosítása indokolja.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet megalkotása a jelenlegihez képest plusz feltételt nem igényel.
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Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatokról
Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1.§ A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével - a helyi lehetőségek és sajátosságok keretei között - meghatározza
Szajol Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, az
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának konkrét formáját, módját
és mértékét, a feladatellátás finanszírozásának alapelveit. Célja továbbá biztosítani a
településen a közösségi művelődéshez való jogot, a művelődés érdekeinek és kulturális
szükségleteinek kielégítését, a település lehetőségeinek és érdekeinek figyelembevételével,
szem előtt tartva az Európai Uniónak a kulturális javakra, illetve a közösségi szolgáltatások
igénybevételére vonatkozó állásfoglalásait.
2.§ Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeink szabályozása során
biztosítani törekszik a településen élő természetes személyek, az itt működő jogi személyek
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek és közösségek jogát, hogy
a) igénybe vegyék az Önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat,
lehetőségeket,
b) műveltségüket és készségeiket gyarapítsák, közösségi művelődési jogaikat érvényesítsék,
művelődési céljaik megvalósítása érdekében színteret és szakmai segítséget kapjanak.
3.§ A rendelet hatálya kiterjed a Szajol község területén működő, a jelen rendeletben
szabályozott
közművelődési
feladatokat
ellátó
szervezetekre,
vállalkozásokra,
magánszemélyekre.
2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai
4. § Az Önkormányzat kötelező közművelődési alapszolgáltatásainak az alábbiakat tekinti:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük
segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítását;
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését;
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását.
3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
5.§. Az önkormányzat a 4.§-ban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:
a) közművelődési intézményt működtet,
b) települési rendezvények, testvér-települési kapcsolatok finanszírozására az éves
költségvetésében forrásokat biztosít,
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c) pénzügyi keretet biztosít a helyi társadalmi szervezetek támogatására.
6.§. (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott
és működtetett Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkező költségvetési intézmény látja el.
(2) A közművelődési intézmény a közművelődési feladatokat az alapító okiratában foglaltak
alapján, az Önkormányzat által elfogadott éves programtervében foglaltaknak megfelelően
végzi.
(3) Az intézmény a település közművelődési könyvtári alapszolgáltatásait együttesen látja el,
melynek nevében tükröződnek a szervezeti egységek elnevezései.
(4) A Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár a közművelődési feladatait az alapító okiratban,
szervezeti és működési szabályzatban, valamint az önkormányzat képviselő-testülete által
elfogadott éves munkaterv és szolgáltatási tervben foglaltak szerint végzi. Szajol Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete az éves munkatervben meghatározott időpontban
megtárgyalja a tárgyév közművelődési munkatervét és szolgáltatástervét, valamint az előző
évi feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
(5) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény által el nem látható feladatok
elvégzésére és e rendeletben rögzített feladatai ellátására a feladatot átvállaló más
közművelődési tevékenységet folytató civil vagy gazdasági szervezettel is köthet
közművelődési megállapodást.
(6) A közművelődési feladatok ellátása, a nemzeti, egyházi és világi ünnepek, a községi
rendezvények, kulturális megmozdulások megszervezése, összehangolása és lebonyolítása
érdekében az önkormányzat együttműködik a Települési Civil Kerekasztalban részt vevő
szervezetekkel.
4. Közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
7. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. A közművelődési feladatellátás finanszírozása
8.§. (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges
pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő
támogatásból, saját bevételeiből és pályázatokon elnyert forrásokból biztosítja.
(2) Az önkormányzat pályázati saját erő biztosításával támogatja a közművelődési
pályázatokon való részvételt.
(3) Közművelődési megállapodás esetén a megállapodásnak tartalmaznia kell a kielégítendő
közösségi cél megfogalmazását, a vállalt feladat tartalmi leírását, és az ellenszolgáltatás díját.
(4) E rendelet 5. §-ában megjelölt feladatok ellátásának mértékét a képviselő-testület a
mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg.
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(5) A településen működő közösségek, egyesületek, szervezetek előzetes igénylés alapján
használhatják a közművelődési intézményt. A használat módját, mértékét és díját az
önkormányzat mindenkori hatályos rendelete tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 25/2018.(XI.29.)
önkormányzati rendelet.
Szajol, 2019. november 22.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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Indokolás
Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019. (XI. 28.) rendelet-tervezetéhez
a helyi közművelődési feladatokról
1.-3. §-okhoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz a rendelet céljára, hatályára vonatkozóan.
4.§-hoz
A kötelező alapszolgáltatások körét rögzíti.
5. - 6. §-okhoz
A feladatellátás szervezeti kereteire vonatkozó szabályokat tartalmazzák, illetve a társadalmi
és civil szervezetekkel történő együttműködés alapjait.
7.§-hoz
A közművelődési tevékenység irányítására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
8.§-hoz
A finanszírozás részletszabályait tartalmazza
9.§-hoz
Hatályba léptető és technikai jellegű rendelkezést tartalmaz.

Szajol, 2019. november 22.

Szöllősi József
polgármester

Dr. Bartók László
jegyző
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