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Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ben új közművelődési rendeletet
alkotott, melyet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet hatályba lépéséből
következő jogszabályi változások tettek szükségessé.
2020-ban a rendeletet a Képviselő-testület módosította, a rendelet 1. számú mellékletében szabályozta a Művelődési Ház és IKSZT ház terembérleti díjait, valamint a kibérelhető eszközök, igénybevehető szolgáltatások térítési díjait.
Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021-ben módosította a rendeletet az 1.
számú melléklet változására tekintettel.
Figyelembe véve, hogy folyamatosan új megkeresések, igények merülnek fel, amire tekintettel az 1.
számú mellékletet ki kell egészíteni, módosítani kell, ami a rendeletben történő szabályozása esetén
mindig rendelet-módosítást is jelent, célszerű lenne a térítési, bérleti díjakat a rendelettől elkülönülten szabályozni a közművelődési intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékleteként.
A Nemzeti Művelődési Intézet munkatársa áttekintette a Művelődési Házra vonatkozó alapdokumentumokat, és a közművelődési rendeletben néhány helyen pontosítást, kiegészítést javasolt, valamint megerősítette a fent kifejtetteket. Véleménye szerint nem célszerű ezeket a díjakat a rendeletben szabályozni.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76. § (3), (4) és (5) bekezdése alapján az 5000 fő lakosságszám alatti települési önkormányzat nem köteles az összes közművelődési alapszolgáltatást ellátni. A tehetséggondozás- és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása elsősorban nem a Művelődési Ház programjainak keretében valósul meg, így a kulturális alapú gazdaságfejlesztésen kívül ezt sem kívánja az intézmény vállalt alapszolgáltatásként feltüntetni.
Fentiekre és a Nemzeti Művelődési Intézet javaslataira tekintettel a közművelődési rendelet megalkotására a mellékelt javaslatot terjesztem elő.
Kismaros, 2022. március 11.
Nagy Andrea
intézményvezető

-2-

DÖNTÉSI JAVASLAT
Határozati javaslat (PÜTB)
Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletet a csatolt 1. számú melléklet szerinti
tartalommal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Felelős: elnök
Határidő: 2022. március 21.
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1. számú melléklet
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022.(III.21.) rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Kismaros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdése alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 83/A.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Német Nemzetiségi
Önkormányzat Kismaros elnevezésű helyi nemzetiségi önkormányzattal folytatott egyeztetést
követően a következőket rendeli el:
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy Kismaros Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Kismaros polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok
alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét. Az Önkormányzat kiemelten
fontos feladatának tekinti a közművelődési tevékenységek támogatását, feltételeinek biztosítását
és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve a település sváb kultúrájának őrzését,
hagyományainak megismertetését a településen élő fiatal generációval.
A rendelet hatálya
2.§
(1) Jelen rendelet területi hatálya Kismaros Község közigazgatási területére terjed ki.
(2) Jelen rendelet személyi és tárgyi hatálya kiterjed:
a) a közművelődési tevékenységben résztvevőkre,
b) a közművelődési intézményre, annak fenntartójára, működtetőjére és alkalmazottjaira,
c) valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat közművelődési feladatai
3.§
(1) Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés
jogát és lehetőségét.
(2)
Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
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,
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d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása (különösen a

település sváb kultúrájának, hagyományainak őrzése),
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
(3) Az önkormányzat kiemelt közművelődési céljai:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra kialakítása,
b) a település és a vonzáskörzete természeti, környezeti, kulturális, művészeti közösségi érté-

keinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése, a kulturális turizmus és az idegenforgalom fejlesztése, támogatása,
c) a település közművelődési, kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, hagyományőrző közösségek működésének segítése a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése (különös tekintettel a település sváb nemzetiségi kulturális hagyományaira),
d) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése,
e) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
f) együttműködés a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel,
g) a közművelődési esélyegyenlőség elősegítésének biztosítása,
h) a civil közösségek együttműködésének ösztönzése,
i) a kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése,
j) az ifjúság számára szabadtéri közösségi színtér kialakítása,
k) testvértelepülési kapcsolatok további erősítése.
A közművelődési feladatok ellátási formái
4.§
(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében művelődési házat tart fenn.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény önállóan működő költségvetési szerv.
(3) A Művelődési Ház az önkormányzati tulajdonban lévő, 2623 Kismaros, Kossuth Lajos út 22.

szám alatti ingatlanban üzemel.
(4) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) a köznevelési intézményekkel,
b) az egyházközségekkel,

d) a Német Nemzetiségi Önkormányzattal,
c) művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző társadalmi és
civil szervezetekkel (különösen Kismarosi Falumúzeum Alapítvány, Kismarosi Teleház Alapítvány, Marus Hagyományőrző Tánccsoport).
A közművelődési megállapodás
5.§
(1) Az Önkormányzat a jelen rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására a Kult. tv. 79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodás kötelező tartalmi elemeit a Kult. tv. 79. § (2) bekezdése részletesen szabályozza.
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A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
6.§
(1) A Kult. törvényben és a jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és más jogköröket Kismaros Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, illetve átruházott hatáskörben a képviselő-testület által létrehozott illetékes bizottsága gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési intézmény szakmai ellenőrzését szakmai beszámolók
alapján látja el.
(4) A Képviselő-testület a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésén fogadja el.
A közművelődési feladatellátás finanszírozása
7.§
1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) központi költségvetési támogatás,
b) helyi költségvetési forrás,
c) intézményi saját bevétel,
d) pályázati úton elnyerhető támogatások, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.
2) A képviselő-testület a jelen rendelet 3. §-ában részletezett közművelődési feladatok ellátásának
biztosítására a mindenkori költségvetési lehetőségek ismeretében határozza meg a rendelkezésre álló forrást.
Záró rendelkezések
8.§
(1) Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kismaros Község Önkormányzat

Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VIII.26.)
számú önkormányzati rendelete, valamint Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VIII.26.) számú rendelet módosításáról szóló 13/2020. (IX.21.) számú, valamint Kismaros Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VIII.26.) számú rendelet
módosításáról szóló 14/2021. (X.19.) számú rendelete.

Neubauer Rudolf
polgármester

Dr. Timer-Bárkányi Beáta
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve:
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Hatásvizsgálati lap
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője
az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható következményeiről, melyről
most tájékoztatom a Képviselő-testületet.
I. Várható társadalmi hatások
A közművelődési szolgáltatásokhoz való széleskörű hozzájutás biztosítása.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások: NINCS
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei.
A korábbi rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bérleti és térítési díjak körének bővülése és a díj összegének változása mindig rendelet-módosítást igényelt. Erre tekintettel célszerűbb ezen melléklet a közművelődési intézmény szabályzatában történő elhelyezése.
Szakmai kontrollt (Nemzeti Művelődési Intézet) követő apróbb pontosítások, valamint a közművelődési intézmény által vállalt alapszolgáltatások csökkenése szükségessé tette a módosítást,
az átláthatóság miatt pedig új rendelet megalkotását és a korábbi hatályon kívül helyezését tartottuk célra vezetőnek.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival egyeztetési
kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó jogszabályi
tervezetek közé.
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