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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
A Kormányhivatal - a Miniszterelnökség ellenőrzési munkatervének megfelelően - elvégezte
a közművelődési tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát.
Vizsgálatuk fókuszában az állt, hogy az önkormányzat rendelete megfelel-e a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (Továbbiakban: Kultv.) rendelkezéseinek:
a) a rendelet teljes-körűen tartalmazza-e a kötelező szabályozási elemeket így a
közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját, mértékét,
b) a lakosság számának megfelelően, a feladatokat ellátó szervezetek típusa alapján
határozza-e meg az alapszolgáltatásokat,
c) a feladatellátás szerveit mindegyik alapszolgáltatás tekintetében nevesíti- e,
d) szabályozza-e a közművelődési tevékenységet végző szervezetek finanszírozását?
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a fentiekben felsorolt szempontok tekintetében
hiányos volt, ezért új rendelet megalkotása vált szükségessé.
Mivel önkormányzatunk a közművelődési alapszolgáltatások ellátását a Tapolca Kft-vel
kötött közművelődési megállapodás keretében látja el, úgy azt is át kell tekinteni, annak
érdekében, hogy Kulttv. 79. § (2) bekezdésében foglaltaknak, valamint az új önkormányzati
rendeletnek megfeleljen.
Ennek előkészítését megkezdtük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a döntési javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Tapolca, 2021. november 17.

Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
a közművelődésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (a)
pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében
maghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Német Nemzetiségi Önkormányzat és Roma Nemzetiségi
Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. Helyi közművelődési feladatellátás szervezeti keretei
1. §
(1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat közművelődési megállapodás
keretében, a Tapolca Kft. (a továbbiakban: Kft), mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban
álló gazdasági társaság útján biztosítja.
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.törvény (a
továbbiakban: Kultv.) 79. § (2) bekezdés a)-g) pontjában, valamint a 79. § (3) –(4)
bekezdésben foglaltakat.
(3) A Kft-nek a jogszabályban meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális
feltételekkel rendelkeznie kell.
(4) A Kft. az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátását a Kft. részére
használatra átadott, önkormányzati tulajdonú intézmények működtetésén keresztül valósítja
meg:
a)
Tamási Áron Művelődési Központ, 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
b)
Csobánc Művelődési Ház, 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
2. §

Az Önkormányzat a Kft-vel kötött közművelődési megállapodás alapján az alábbiakban
megnevezett közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
a)
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b)
közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c)
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
d)
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
e)
tehetséggondozás-és fejlesztés feltételeinek biztosítása.
3. §
(1) Az Önkormányzat, egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket
és szervezeteket is bevonhatja:
a)
Tapolca Város területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési
intézményt,
b)
Tapolcán működő nemzetiségi önkormányzatokat,
c)
Tapolcán tevékenységet folytató közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket,
d)
közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szerveket, szervezeteket,
intézményeket.
e)
az Önkormányzat nem közművelődési alapfeladattal rendelkező intézményeit,
f)
Tapolca városban kulturális tevékenységet végző, ill. tapolcai székhelyű gazdasági
társaságokat, magánszemélyeket,
g)
Tapolca területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de
közművelődési tevékenységi körrel rendelkező intézményeket,
h)
Tapolca környékén működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
i)
Tapolcai járásban működő önkormányzati, közművelődési intézményeket,
j)
Tapolca város területén szolgáló egyházakat.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása az Önkormányzat által fenntartott, működtetett intézmények
által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
2. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
4. §
(1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a
Képviselő-testület, ill. átruházott hatáskörben a Képviselő-testület közművelődésért is felelős
„Humán Bizottsága” gyakorolja.
(2) A hatáskör átruházását az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata határozza
meg.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési intézményeinek ellenőrzését, közművelődési
alapszolgáltatásának biztosítását a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően látja
el.
(4) A rendelet 1. §-ában megnevezett szervezet szakmailag önállóan látja el tevékenységét a
közművelődési megállapodásban, illetve az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően.
3. A közművelődési feladatok finanszírozása és forrásai
5. §

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:
a)
állami hozzájárulás
b)
központi költségvetési támogatás
c)
pályázati úton elnyerhető támogatás (ideértve a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázatot is)
d)
helyi költségvetési forrás
e)
saját bevétel
f)
költségvetésen kívüli egyéb forrás (egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető
támogatások)
6. §
(1) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az önkormányzat - az erre a célra
rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból - támogathatja. A támogatást pályázat útján
lehet elnyerni.
(2) Az Önkormányzat évente pályázatot írhat ki a tapolcai székhelyű civil szervezetek
számára.
(3) A benyújtott pályázatokat szakmai bíráló- és döntést előkészítő munkacsoport
véleményezi.
(4) A munkacsoport tagjai Tapolca Város Polgármestere, alpolgármesterei, a Humán
Bizottság elnöke.
(5) A pályázat alapján nyújtott támogatásokra a civil szervezetek költségvetési támogatásának
rendjéről szóló 38/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. A közművelődés helyi lakossági képviselete
7. §
Az Önkormányzat a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében, legfeljebb
hároméves időtartamra Közművelődési kerekasztalt alakíthat a Kultv-ben meghatározottak
szerint.
5. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §
Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata helyi közművelődésről szóló 39/2012.
(XII.17.) önkormányzati rendelete.

Tapolca, 2021. november

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Iker Viktória
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) 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. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell:
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A közművelődésről szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható
hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint
összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Tervezet elfogadásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincsen.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következménye nincs.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a helyi szabályozás nem felel meg a felsőbb
szintű jogszabályi előírásoknak, mely törvényességi felügyeleti eljárás megindítását vonhatja
maga után.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

