
Társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezet 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020.(….) önkormányzati rendelete 

a közművelődésről 

 

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 következőket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alacska Község Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi szintérre, működtetőire és alkalmazottaira, 

valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

 

2. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás 

 

2.§ (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76.§ (3) bekezdés a) 

pontjában szereplő művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása  közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint: 

a) a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszíne 

a Kastélykerti Közösségi Térben; 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi 

rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain; 

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

 

(2) Alacska Község Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez 

készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-jéig fogadja el. 

 

(3) A Kultv.-ben és e rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

hatásköröket Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. 

 

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja   

 

3.§ Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatit az Alacska, Kossuth utca 50. szám 

alatti Kastélykerti Közösségi Tér működtetésével látja el. 

 

 

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása  

 

4.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Kastélykerti Közösségi Tér működését 

költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó 



közművelődési támogatás, az Önkormányzati támogatás, az Önkormányzati saját bevétel és 

pályázati forrás.  

Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladati vagy egyéb feladatok 

ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. 

 

 

5. Záró rendelkezések 

 

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019.(V.23.) 

önkormányzati rendelet. 

 

     

 

 

 

  Ujlaki Béla                                          Dr. Szabó Zoltán 

 Polgármester                Jegyző 

 

 

 

Kihirdetés napja:  

 

 

            Bogdánné Lengyel Marianna 

                 Aljegyző 
  

 

Általános indokolás 
 

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

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76.§-a értelmében a települési önkormányzat 

kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A Kultv. 83/A.§-a alapján: 

„(1) 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. 

(2) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési 

Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - 

legalább ötévente felülvizsgálja. 

(3) A közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a 

közművelődési intézményben közzéteszi.” 

 

E felhatalmazás alapján (2018. július 17. napját követően) Alacska Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megalkotta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 7/2019. 

(V.23.) önkormányzati rendeletét. A községben Közművelődési Kerekasztal nem jött létre, 

nemzetiségi önkormányzat nem működik, így egyeztetési eljárás lefolytatására nem került sor.  



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében az 

önkormányzatoknál kezdeményezte szükség esetén a helyi közművelődési rendeletek 

módosítását, új rendelet alkotását. A Kormányhivatal tájékoztatott továbbá, hogy a Nemzeti 

Művelődési Intézetnél kezdeményezhető rendelet-tervezet szakmai véleményezése.  

 Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete mivel 2019. évben már az új szabályok 

szerint megalkotta közművelődési rendeletét, - tehát jogalkotási kötelezettségének eleget tett- 

így utólag kezdeményeztük annak szakmai véleményezését az esetleges módosítások elvégzése 

céljából. 

A Nemzeti Művelődési Intézet javaslatát figyelembe véve új rendelet készült. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ A rendelet hatályát tartalmazza. 

 

2.§ Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatás kerül szabályozásra. 

 

3.§ Az Önkormányzat közművelődési feladatinak ellátási formáját és módját határozza meg. 

 

4.§ A közművelődési tevékenység finanszírozását szabályozza. 

 

5.§ A záró rendelkezéseket foglalja magába.  

.  
 

 

 

A rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket az alacska@alacska.hu e-mail címre 

küldhetik meg, 2020. június 10-től 2020. június 16-ig. 

 

 

 

Bogdánné Lengyel Marianna 

     Aljegyző 

mailto:alacska@alacska.hu

