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87/2022.(VI.29.) számú előterjesztés 
 

 
 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. június 29-i rendes ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat helyi közművelődési rendelet módosítására 
 
  
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Benkó Attila KKMHK intézményvezető 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:    Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
    
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalandó. 
 

A rendelet-tervezet elfogadásához mínősített szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a helyi közművelődési rendelet módosítására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nemzeti Művelődési Intézet részéről Czipperer Zsófia megyei igazgató szóban hívta 
fel a figyelmet, hogy az Önkormányzat 22/2018 (X.26.) rendelete a helyi 
közművelődésről kiegészítésre szorul. Az Önkormányzat részéről vállalt, a törvényben 
meghatározott 3 kötelező alapszolgáltatását nevesíteni szükséges. 
A fentiek értelmében a közművelődési rendelet 3.§-sa módosul az alábbi 
meghatározással: 
  
„Budakalász Város Önkormányzat által vállalt három közművelődési alapszolgáltatás: 
a., művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 
b., a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c., a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.” 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§-sa szerint az előterjesztés egyben a 

rendelet indokolása is. 

A fentiek alapján az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem elő: 
 

 
Rendeletalkotási javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi 

közművelődésről szóló rendelet módosításáról szóló rendeletét. 

 
 
Budakalász, 2022. június 13.  

 
dr. Göbl Richárd 

           polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (VI. 30.) 
önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről szóló 22/2018. (X. 26.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerének védelme, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a 
helyi sajátosságok figyelembevételével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 
7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A.§ (1) 
bekezdésében, és a közművelődési alapszolgáltatások, továbbá a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI 
rendeletben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

A helyi közművelődésről szóló Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
22/2018 (X.26.) számú önkormányzati rendelet 3. §-sa a következő (3) bekezdéssel egészül 
ki: 

„(3) Budakalász Város Önkormányzat által vállalt három közművelődési alapszolgáltatás: 
a)  művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,  
c)  a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása” 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 
 

dr. Göbl Richárd 

polgármester 

dr. Deák Ferenc 

jegyző 

 

 

A rendeletet a Képviselő-testület 2022. június 29. napján alkotta meg, kihirdetése 2022. június 

30 -án megtörtént. 

 

dr. Deák Ferenc  
jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről 
szóló önkormányzati rendelet módosításához 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok 
előkészítése során a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit, valamint a jogszabály tervezetéhez indokolást csatol és 
jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A törvényi előírásoknak 
megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes hatásvizsgálata, 
indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
 
 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
A társadalom számára pozitív hatással van a művelődő közösségek létrejötte, tevékenységük. 
Gazdasági, költségvetési hatása nincs.  
 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

nincs 

 

3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 

A rendelet megalkotása adminisztratív terheket nem befolyásol. 

 
4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás 

elmaradásának várható következményei: 
 

A törvényben meghatározott 3 kötelező alapszolgáltatást nevesíteni kell. 
A jogszabály megalkotása a törvénnyel való összhang megteremtése miatt szükséges. 

 

5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek: 

 

A rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, 
szervezeti, tárgyi feltételek átalakítására. 

 


