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E l ő t e r j e s z t é s 

 

a képviselő-testület 2022. január 26-i ülésére 

 

Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. augusztusában fogadta el a 

közművelődésről szóló rendeletét, amely a hatályos jogszabályoknak és a változásoknak 

megfelelően többször módosításra került. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: közművelődési törvény), valamint a 

közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben foglaltak alapján, 

illetve az időszakosan elvégzett rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 

jelenleg hatályos, a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 25.) 

önkormányzati rendelet több ponton módosításra szorul, amelyek a jogalkotásról szóló 2010. 

évi CXXX. törvény 8. § (2) bekezdés értelmében nem módosítható, így új rendelet 

megalkotása szükséges. 

A közművelődési törvény 83/A. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a helyi 

társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e 

törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a 

települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza 

meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának 

formáját, módját és mértékét. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. január 20-

i ülésén megtárgyalta és véleményezte a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló 

önkormányzati rendelet tervezetét. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 8/2022. 

(I. 20.) számú határozatával jóváhagyta a rendelet-tervezetet, és azt elfogadásra javasolja. 

Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési 

rendelet-tervezet megtárgyalására és véleményezésére vonatkozó határozat-kivonata az 

előterjesztéshez csatolt. 

A közművelődési törvény 73. § (1) és (2) bekezdése alapján a közművelődéshez való jog 

gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés 

feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A 76. § (1) 

bekezdés alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása. 

A hatályos rendelet 1. és 2. függeléke határozza meg a közösségi színtér és a könyvtári 

szolgáltató hely használati szabályait. Mivel a függelék nem a rendelet része, ezért a 

függelékeket önkormányzati határozattal kell hatályon kívül helyezni.  

A rendelet-tervezet nem tartalmaz használatra vonatkozó szabályokat. Ezek a szabályok külön 

szabályzatban kerülnek rögzítésre. 



 

 

Határozati javaslatok: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata függelékek hatályon kívül helyezéséről. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 24/2014. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. és 2. 

függelékét, a megalkotásra került új helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésével, hatályát veszti. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a könyvtári szolgáltató hely használata szabályzatának elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Könyvtári Szolgáltató Hely 

használatának szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati 

határozata a közösségi színtér használata szabályzatának elfogadásáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi Színtér 

használatának szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Takácsné Illés Henriett alpolgármester 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet a határozati javaslatok és a rendelet-tervezet elfogadására. 

 

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: 

➢ társadalmi hatása: A településen élő polgárok érdekeit szolgálja a közművelődési 

rendelet megalkotása, amely a település kulturális egységét szem alatt tartva 

meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait és annak ellátási formáit.  



 

 

A helyi szintű szabályozás esetében elsősorban a helyi igények, szükségletek 

figyelembevétele mellett történő szabályozási keret megalkotása a cél. 

➢ gazdasági hatása: nem releváns.  

➢ költségvetési hatása: Segesd község közművelődési feladatainak finanszírozása 

Segesd Község Önkormányzatának feladata. 

 

b) környezeti és egészségi következmények: nem releváns. 

 

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nem releváns. 

  

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

➢ az önkormányzati rendelet megalkotását a hatályos jogszabályi környezet változása 

indokolja; 

➢ a nem hatályos jogszabályi rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendelet 

megléte. 

  

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek: 

➢ a személyi feltétel: rendelkezésre áll. 

➢ szervezeti feltétel: rendelkezésre áll. 

➢ tárgyi feltétel: rendelkezésre áll. 

➢ pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll. 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a alapján az előterjesztésben kifejtettek 

egyben a jogszabály indokolását is adják. 

 

 

 

Segesd, 2022. január 21. 

  

 Takácsné Illés Henriett 

  alpolgármester 
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