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Fülöp Község Önkormányzat Polgármesterétől
4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.
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„Az előterjesztés jogszerű”
ELŐTERJESZTÉS
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 28-i rendkívüli
ülésére a helyi közművelődésről szóló 3/2019. ( I.30.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület !
A muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 2017. július 8. napjától hatályos 83/A. §-a 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.
Ennek érdekében került elfogadásra a 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet a helyi
közművelődési tevékenységről. Mivel a korábbi IKSZT-nek (Integrált Közösségi Szolgáltató
tér) pályázati támogatói döntés szerinti fenntartási időszaka lezárult. A Kulttv. 77.§. (1)
bekezdése szerint „A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.”
Fülöp község esetében ez közösségi színteret jelent, mert nem önálló intézményként működik.
A szakmai felügyeletet biztosító NMI (Nemzeti Művelődési Intézmény) szóbeli észrevétele
alapján az elnevezésben is meg kell jelennie, ezért a rendelet-tervezet szerinti módosítást
javaslom elfogadni.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Fülöp, 2020. február 25
Hutóczki Péter sk.
polgármester

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (II…..) önkormányzati rendelet-tervezete
a helyi közművelődési tevékenységről szóló 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet
módosítására
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenységről
szóló 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6.§. (1) bekezdése
helybe a következő rendelkezés lép:
„6.§.
(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége
érdekében közösségi színteret biztosít az alábbi elnevezéssel és helyszínen:
Fülöpi Közösségi Színtér
4266 Fülöp, Arany János u. 21”
2.§.
Ez a rendelet 2020. március 1.napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Hutóczki Péter
polgármester

Nagyné Hartman Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Fülöp, 2020. február
Nagyné Harman Éva
jegyző

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Rendelet-tervezet
megnevezése
Társadalmi – gazdasági költségvetési hatás
Környezeti következmények

…./2020. (II…….) Önkormányzati rendelet tervezete
a helyi közművelődési tevékenységről szóló 3/2019.
(I.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Nincs

Nincs

Egészségi következmények

Nincs.

Adminisztrációs terhek

Nincs

A jogszabály megalkotása a muzeális intézményekről, a
A rendelet megalkotásának
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
szükségessége, elmaradásának
1997. évi CXL. törvény 77.§. (1) bekezdésében
várható következménye
foglaltaknak történő megfelelést biztosítja.
A rendelet alkalmazásához szükséges
- személyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- szervezeti feltételek

Rendelkezésre állnak

- tárgyi feltételek

Rendelkezésre állnak

- pénzügyi feltelek

Rendelkezésre állnak

Indokolás
Általános indokolás
A muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 2017. július 8. napjától hatályos 83/A. §-a 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.
Ennek érdekében került elfogadásra a 3/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet a helyi
közművelődési tevékenységről. Mivel a korábbi IKSZT-nek (Integrált Közösségi Szolgáltató
tér) pályázati támogatói döntés szerinti fenntartási időszaka lezárult. A Kulttv. 77.§. (1)
bekezdése szerint „A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos
hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közösségi
színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.”

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A közművelési alapszolgáltatást nyújtó színtér elnevezésének meghatározása.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések.
Fülöp, 2020. február 26.
Nagyné Hartman Éva
jegyző megbízásából:

Kissné Terdik Erzsébet s. k.
aljegyző

