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E l ő t e r j e s z t é s

a képviselő-testület 2014. augusztus 18.-i ülésére

Tárgy: A helyi közművelődési feladatokról szóló rendelet elfogadása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzatnak
rendeletalkotási kötelezettsége van. 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.

A közművelődésről szóló 2/2000. (IV.21.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezését, elsősorban a
jogszabályi környezet megváltozása indokolta. A rendelet bevezetőjében használt jogszabályi
hivatkozások pontosítása és kiegészítése vált szükségessé, továbbá a jogszabályszerkesztésről
szóló IRM rendeletben meghatározott formai követelményeket is érvényre kell juttatni, mivel
ez a rendelet a jogszabályok formai egységességének következetes érvényesítése érdekében
kötelezően alkalmazandó szövegezési mintákat tartalmaz. 
Ezen rendelkezésekre tekintettel a közművelődésről szóló rendelet módosítása helyett egy új,
a formai előírásoknak is megfelelő önkormányzati rendelet kerül a T. képviselők elé.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat
megállapításait az alábbiak szerint ismertetjük.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

 társadalmi hatása: A rendelet elfogadása esetén szervezett, tervezett formában kerülnek
megvalósításra a közművelődési feladatok.

 gazdasági hatása: nincs,

 költségvetési hatása: A központi költségvetésből érkező támogatás nem elegendő a
feladat ellátására, ezért az önkormányzat saját bevételeiből pótolja azt.
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b) környezeti és egészségi következmények:

 nem releváns.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

 nincs.

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

 a rendelet megalkotása kötelező, illetve a régi rendelet nem felel meg a jelenlegi
szabályszerkesztési követelményeknek, ezért szükséges egy új rendelet megalkotása és
a régi rendelet hatályon kívül helyezése;

 a rendelet elmaradásának következménye: törvényességi észrevétel.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

 a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

 szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

 tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

 pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Javasolom a mellékelten beterjesztett rendelet elfogadását.

Segesd, 2014. augusztus 7.

Péntek László
polgármester
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