
Nagyecsed Város Polgármesterének

11/2020.(V.1.) 

r e n d e l e t e

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásáról

Nagyecsed Város Polgármestere a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  83/A.§  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a döntéshozatalt
biztosító, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet  célja,  hogy Nagyecsed város polgárainak érdekeit  szem előtt  tartva a helyi
társadalom  művelődési  és  kulturális  értékeinek  és  szükségleteinek  figyelembe  vételével,
meghatározza meg az önkormányzat közművelődési feladatait,  az ellátandó közművelődési
alapszolgáltatások  körét,  azok  ellátásának  módját  és  mértékét,  valamint  a  finanszírozási
alapelveket, annak érdekében, hogy jogszabályi keretet teremtsen a közösségi művelődéshez
méltó környezet és infrastruktúra biztosításához,  a helyi hagyományok ápolásához, a helyi
közösségek, szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez.

2.§ A rendelet hatálya kiterjed:
a) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre,
b) az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,
c) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött jogi személyre vagy 

természetes személyre,
d) az  önkormányzat  által  támogatásban  részesített  közművelődési  célú  tevékenységet

folytatóra,
e) a közművelődési intézmény alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység

megvalósulásában résztvevőkre.

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3.§  Az önkormányzat a helyi közművelődési támogatása során kötelező alapszolgáltatásának
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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítását,
     d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítását,
     e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítását.



4.§ A 3.§-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésén túl az 
önkormányzat az alábbi közművelődési szolgáltatásokat támogatja:
     a) a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése érdekében rendszeres művészeti 
élményt nyújtó alkalmak szervezését,  a kulturális  és a művészeti  területen jelentkező civil
kezdeményezéseket, új művészeti értékek létrehozását és bemutatását,
      b) az értéktári ismeretek közkinccsé tételét a polgárok számára, a helyi alkotók, művészek
tevékenységét,  a  lokálpatrióta  és  turisztikai  szemlélet  erősítését  célzó  együttműködések
ösztönzését, erősítve ezzel az identitástudatot, a településhez való kötődést,
      c)  helyi  kulturális  értékekre  alapuló  fesztiválokat,  eseményeket,  amelyek  a  város
kistérségben betöltött kulturális szerepét növelik, erősítik,
      d) a település környezeti,  szellemi,  művészeti  értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,

e) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
f) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését,

gyarapítását, különös tekintettel a településen élő nemzeti-etnikai kisebbségek kultúráját,
g) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását,
h) az ismeretszerző tevékenységeket,
i) helytörténeti gyűjtemény fenntartását, fejlesztését.

5.§ A megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében az önkormányzat gondoskodik arról, hogy
     a) a kulturális programok megjelenjenek az önkormányzat és az intézmények honlapján,
valamint az önkormányzat hivatalos lapjában;
     b)  az intézmény által  szervezett  programok plakátokon és szórólapokon eljussanak a
lakossághoz.

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásának ellátási módja, formája

6.§  Az  önkormányzat  a  3.§-ban  meghatározott  közművelődési  alapfeladatai  ellátása
érdekében közművelődési intézményt működtet, mely típusát tekintve művelődési ház.

7.§ (1) Az önkormányzat a 3.§-ban meghatározott közművelődési alapfeladatait közvetlenül,
az általa alapított és fenntartott költségvetési szervként működő közművelődési intézményén
keresztül látja el, melynek
     a) neve: II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár,
     b) székhelye: 4355 Nagyecsed, Vasút utca 2.

(2)  Az  önkormányzat  kizárólag  a  közművelődési  alapszolgáltatások  megszervezésének
helyszínt  biztosító  további  közösségi  színteret  tart  fenn,  mely  az  (1)  bekezdésben
meghatározott költségvetési szerv telephelye. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott telephely
     a) neve: Báthory Anna Közösségi Tér,
     b) címe: 4355 Nagyecsed, Komoróczi utca 53.

8. § A 7.§-ban meghatározott intézmény tevékenységét az alapító okirata határozza meg. Az
intézménynek  minden  évben  legkésőbb  január  25-ig  el  kell  készítenie  az  előző  évi
tevékenységéről  szóló  beszámolóját,  valamint  az  éves  munkatervét  és  annak  mellékletét
képező szolgáltatási tervet melynek elfogadásáról a képviselőtestület minden évben legkésőbb
január 31-ig dönt. 

9.§ (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli a
civil közösségek, szervezetek, természetes személyek közreműködését.



(2) Az (1) bekezdésben megjelölt közművelődési tevékenységet folytatókkal az önkormányzat
közművelődési  megállapodást  köthet  a  4.§-ban  foglalt  feladatokra  figyelemmel.  A
közművelődési  megállapodásnak tartalmaznia  kell  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános
könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  79.  §  (2)-(4)
pontjaiban előírt kötelezettségeket.

4. A tevékenység finanszírozása

10.§ (1)  Az önkormányzat  a  rendeletben  megfogalmazott  feladatait  saját  költségvetéséből
finanszírozza.  Ennek  forrása  az  önkormányzat  saját  bevétele,  a  központi  költségvetésből
származó  normatív  állami  hozzájárulás,  a  központi  költségvetési  forrásból  pályázati  úton
elnyerhető  érdekeltségnövelő  támogatás  és  az  elkülönített  állami  pénzalapokból,  valamint
egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások
támogatására  biztosítandó  pályázatok  elnyeréséhez  adható  önrészt  a  mindenkori  éves
költségvetési rendeletben biztosítja. 

Záró rendelkezések

11.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)  Hatályát  veszti  az  önkormányzat  közművelődési  feladatairól,  a  helyi  közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 14/2001. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

Kovács Lajos                     Dr.Bölcsik István 
polgármester                 jegyző



INDOKOLÁS
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység

támogatásáról szóló helyi rendelethez

Általános indokolás

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.§  (1)
bekezdés 7. pontja az önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladataként határozza meg a
Kulturális  szolgáltatást,  különösen  a  nyilvános  könyvtári  ellátás  biztosítását;  filmszínház,
előadó-művészeti  szervezet  támogatását,  a  kulturális  örökség  helyi  védelmét;  a  helyi
közművelődési tevékenység támogatását. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény tételesen meghatározza, hogy a
különböző lakosságszámú önkormányzatok mely közművelődési feladat ellátására kötelesek.
e törvény 83/A.§ (1) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat arra, hogy  rendeletben
határozzák  meg  az  ellátandó  közművelődési  alapszolgáltatások  körét,  valamint
feladatellátásának  formáját,  módját  és  mértékét.  alapján.  A  Javaslat  e  törvényi
kötelezettségnek tesz eleget. 

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország területére veszélyhelyzetet
hirdetett. Ennek nyomán alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint
ebben a helyzetben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatásköröket a polgármester
gyakorolja. Ennek alapján alkotja meg a polgármester a rendeletet.

Részletes indokolás

1.§-hoz

A Javaslat meghatározza a rendelet célját.

2.§-hoz

A Javaslat meghatározza a rendelet személyi és szervi hatályát.

3-5.§-hoz

A Javaslat  meghatározza az önkormányzat  közművelődési  feladatait,  méghozzá úgy, hogy
külön tételesen nevesíti azokat a feladatokat, amelyeket kötelezően ellátandó alapfeladatának
tekint, továbbá meghatározza azokat a közművelődési tevékenységeket, amelyeket támogat.
Ezen túlmenően a Javaslat az önkormányzat feladataként meghatározza a tájékoztatás módját
is.

6.§-hoz

A Javaslat rögzíti, hogy az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátására intézményt
működtet, amely típusát tekintve művelődési ház.

7.§-hoz

A Javaslat  nevesíti  a  közművelődési  intézmény székhelyét  és nevét,  valamint  a közösségi
színtérként működő telephelye címét és nevét.



8.§-hoz

A Javaslat  előírja  határidő  meghatározásával,  hogy a  közművelődési  intézmény  köteles  a
fenntartó  képviselő-testületet  tájékoztatni  a  tevékenységéről,  továbbá  éves  munkatervet  és
annak részeként az adott évre tervezett rendezvényeket, programokat tartalmazó szolgáltatási
tervet készíteni, melynek elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

9.§-hoz

A  Javaslat  deklarálja,  hogy  elősegíti  és  igényli  a  civil  közreműködést  a  közművelődési
feladatokat  ellátásában.  Ilyen  esetekre  lehetővé  teszi  közművelődési  megállapodás
megkötését.

10.§-hoz

A  közművelődési  feladatok  finanszírozási  kérdéseit  rendezi.  Meghatározza  a  pénzügyi
források  lehetséges  módjait,  és  rögzíti,  hogy  a  közművelődésre  fordítható  összegeket  a
mindenkori költségvetésben határozza meg az önkormányzat.

11.§-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.





ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról szóló helyi rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:
17.  §  (1)  A  jogszabály  előkészítője  –a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó
részletességű  előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével  felméri  a  szabályozás  várható
következményeit.  Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által  előterjesztendő
törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a
helyi  önkormányzat  képviselő-testületét  tájékoztatni  kell.  Miniszteri  rendelet  rendelkezhet
úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője
előzetes hatásvizsgálatot végez.
(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 jogszabály elmaradásának várható 
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.”
Fentiek alapján a hatásvizsgálat eredménye az alábbiakban foglalható össze:
1.) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: a Javaslat jogszabályi keretet teremt a
közösségi  művelődéshez  méltó  környezet  és  infrastruktúra  biztosításához,  a  helyi
hagyományok  ápolásához,  a  helyi  közösségek,  szerepének  növeléséhez,  a  helyi  értékek
védelmének erősítéséhez.
2.) Környezeti és egészségi következményeinek hatásvizsgálata: a Javaslat környezetkultúra
támogatásával, a településesztétika fejlesztésével pozitív hatással lehet a környezetre.
3.) Adminisztratív terhek befolyásoló hatásainak vizsgálata: a Javaslat elfogadása a jelenlegi
állapothoz képest adminisztrációs többletterhet nem jelent.
4.)Jogszabály  megalkotásának  szükségességének,  a  jogalkotás  elmaradásának  várható
következményeinek  vizsgálata:  a  rendelet  megalkotása  törvényi  kötelezettség,  így  annak
elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez.
5.)A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel: a
személyi, szervezeti, tárgyi pénzügyi feltételek adottak.


