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A közművelődési feladatellátást

a muzeális intézményelrről, a nyilvrános könyvtIári ellátásrÓl

szóló 199'1. éi CXL. törvény (a továbbiakban: köanűvelődési törvény)
szabá|yozza, mely 2018. januáLr i. napjával ,ljtaszabályozta a települósi önkormányzatok
közrnűvelődési feladatait, alap szolgáltatásait.
és a közművelődésről

töwény szabá|yozza továbbá a közművelődési rendelet tartalrni elemeit. A 83/A. § (1)
bekezdése felhatalmazza zz őnkormányzatat, hogy a helyi trirsadalom múvelődési érdekeinek
és kultuíális sztikségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján a telepiilési nemzetiségi önkormrinyzattal való egyeztetést követően
rendeletben halározza meg az ellátandó közrnűvelődési alapszolgáltatások köíót, valamint

A

feladatellátásanak forrnáját, módjá1 és mértékét.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendelet megalkotísát és egyberr a korábbi
önkormányzati rendelet hatiilyon kívül heiyezéséta közművelődési törvényben foglaltakka1
való összhang megteremtése indokolja.

A közművelődési töfvény alapján

a

helyi önkormrinyzatok által biztosítandó közművelődési

alapszolgáltaLások:
a) művelődő közösségek létíejöttónek elősegítése, müködésiik ámogatása, fejlődésiik
segítése,a köanűvelődési tevékenységek és a múvelődő közösségek számára helyszín
bizlosíüása,
ó/ a közösségi és társadalmi részvételfejlesáó§e,
c) az egész élette kiterjedő tanulás feltételeinek biztositása,
d) abagyományos közösségi kulturális értékekátörökítóse feltételeinek biáosíása,
e) az amatőr alkotó- és elóadó-müvészeti tevékenységfeltételeinek biáosíása,
fl a tehetséggondozás, és -fejlesztés feltételeinek biztosítása valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesáés.

Ezek köziil kötelező feladat a művelődó közösségek létrejöttének elősegítése, működésiik
támogatása, fejlődésiik segítése,a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számáta helyszín biáosíüísa, A b)-g) pontban foglaltak szabadon válasáhatóak, az L000 fő
lakosságszám alatti települési önkormányzatnak

nincs további kötelezettsége.

Tekintettel arra, hogy jelenleg településünkön Közmüvelődési Kerekasztal nem működik,
véleményt nem alkotott a rendelettervezettel kapcsolatban.
Bejcgyertyrános, 2020. december 30.
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a helyi

1./

ELózETEs llATÁsvrzscÁr,lr

közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelettervezethez

A rendelettervezet tár§adalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A rendeletben foglaltak társadalmi
a

hatásai, hogy a rendelet elfogadásával akhralizálva lesmek
közrnüvelődési feladatok, annak megvalósítási formái, módja, mértéke.

2./

A rendelettervezet környezeti

A rendelettervezetnek kömyezeti
3./

A

és egészségihatása
és egészségihaüísa nincs.

A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása
közrnűvelődési feladatelláás korábban is biztosított volt, így az adminiszt:rativ terheket

nem befolyásolja.
4./ A

jogszabály megalkotásának szükségessége

A

rendelet megalkotását és egyben a korábbi önkormri,rryzati rendelet hatrályon kívü1
helyezésót a 2018. január 1. napjával módosított közművelődési törvényben foglaltakkal való
össáang megtelemtése indokolj a.
5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti ós pónzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzngyi, tátgyi, szewezeti feltételei rendelkezésre
állnak.
Bej cgyertyános, 2020. december 30.
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a helyi

közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelettervezethez

Átatános indokolás

A kózművelődési feladatellátást

a muzeális intézményekről, a nyilvános könywari ellátrásról
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: köanűvelődési törvény)
szabályozz4 mely 2018, januír 1. napjával űjraszabályozta a települési önkormányzatok
közmüvelődési feladatait, alapszolgáltatásait. A rendelet megalkoíását és egyben a korábbi
önkormrányzati rendelet haályon kívül helyezéséta közrnűvelődési törvényben foglaltakkal
való összhang megteremtése indokolja.
és a közművelődósről

Magyarország helyi önkormIfuryzatairól szóló 201l, CLX)C(IX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában kötelező önkormányzati feladatként szerepel a kulturális szolgáJtatás, küönösen a
nyilvános könyvlári ellátás binosítása, ftlmszítlház, előadó-művészeti szervezet ámogatása, a
kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenységüámogatísa.

Vannak olyan kötelező alapszolgáltatások, amit minden

önkorm ínyzatnak meg kell
szerreznie. Ezek közé íartozik a művelődő közösségek lótrejöttének elősegítése, múködésük
támogatása, fejlődésiik segítése,a közművelődési tevékenységek és a művelődő kózösségek
sziámára helysán biXosítása.

Részletes indokolás
1. §_hoz

Az Önkormányzat által vállalt közművelődósi fel adatokat részletezt.
Uj fogalom a művelődő közösség fogalma: ,,A múvelődési erdeklődési kör és az önképző,
társas tevékenység szerint elküönülő -jogi személyiség nólkiili - lakossági csoport."
2. §-hoz

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteit hatarozza meg,
Bejcgyertyrános Község Önkormányzata közművelődési intéznénytnem

taít fent,

közmúvelődési feladatok ellátlására közösségi színteret, illetve közösségi teret biztosít.
3. §-hoz

A közrrrűvelődési feladatok filansározásának

alap elv eit hatétrozza meg.

4. §-hoz

A hatályba leptető, illetve hatályon kivü1 helyező

ren delkezéseket tarIalmazza.

a

