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Előterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. április 28-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022. (…..) önkormányzati 

rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (III.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Ikt.sz.: LMKOH/5053-1/2022. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti 
Osztálya 2021. évben célvizsgálat keretében megvizsgálta a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatellátási és rendeletalkotási kötelezettségét a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásaira 
figyelemmel. 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló 8/2021. (III.25.) önkormányzati rendeletében a célvizsgálat keretében feltárt 
pontosítás kerül átvezetésre. 

Általános indokolás 
Önkormányzatunk esetében a közművelődési rendelet kötelezően szabályozandó tartalmi 

elemei, (alapszolgáltatások köre, feladatellátás formája, feladatellátás módja, feladatellátás mértéke,) 
a jogalkotás, a jogszabályszerkesztés szabályainak érvényesülése, a jogszabályszerkesztési előírások 
követése, a rendelet kihirdetése, közzététele és a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén történő feltöltése 
megfelelt valamennyi jogszabályi előírásnak. A rendelet norma szövegében egyetlen apró 
pontosítást kell tenni, mely arra irányul, hogy az önkormányzat az intézmény éves végleges 
szolgáltatási tervét azt követően fogadhatja el, miután a tervben meghatározottakra a forrás 
rendelkezésre áll, tehát az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően. 

Részletes indokolás 
1. § - 2. § 

A rendelet 3. § (3) bekezdésében a szolgáltatási tervet szövegrész helyébe a szolgáltatási terv 
tervezetét szövegrész kerül, az általános indokolásban leírtakra figyelemmel. 

A rendelet 3. § (4) bekezdésében pontosításra kerül az, hogy az intézmény a szolgáltatási terv 
tervezetét készíti el a munkatervvel egy időben, majd ezt a tárgyévet megelőző év november 30-ig 
küldi meg a polgármesternek. A tervezetről decemberben dönt a Képviselő-testület, majd a végleges 
tervet a költségvetés elfogadását követően hagyja jóvá. 

3. § 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 
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A Rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a 
jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével 
felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a testületet 
tájékoztatni kell. 
 

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

A közművelődési rendelet módosítása hozzájárul az önkormányzati költségvetési gazdálkodás 
egyensúlyának erősítéséhez. 
. 
 

2. Környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet módosításával a lelki egészség megőrzése a kulturális programok, közösségi terek 
működtetése útján valósul meg, ahol mindenki számára megfelelő szolgáltatások érhetőek el. 

 
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:  

A tervezett jogszabály többlet adminisztratív terheket keletkeztet. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható kö-
vetkezményei: 

A célvizsgálat keretében megállapított pontosítási szükséget elvégzése által törvényességi 
hiba nincs az önkormányzati rendeletben. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltéte-
lek:  

Lajosmizse Város Önkormányzatánál és az általa fenntartott közművelődési intézménynél a 
szükséges feltételek rendelkezésre állnak.  

 
A fentiekre tekintettel a következő rendelet-tervezet elfogadására teszek javaslatot a hozzá csatolt 
indoklással együtt a T. Képviselők részére. 
 
 
Lajosmizse, 2022. április 12. 
 
 
 Basky András sk. 
 polgármester 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1)-(2) 
bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. 
(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021 (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára az éves munkatervét a tárgyévet megelőző év 
november 30. napjáig küldi meg Lajosmizse Város Polgármesterének, aki a decemberi soros 
Képviselő-testületi ülésre beterjeszti a szolgáltatási terv tervezetével együtt. A Képviselő-testület a 
végleges szolgáltatási tervet az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően hagyja 
jóvá.” 

2. § 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2021 (III.25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) 
bekezdésében a „tervet” szövegrész helyébe a „terv tervezetét” szöveg lép. 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Basky András dr. Balogh László 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének ideje …………………. 
 
 
dr. Balogh László 
jegyző
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Részletes indokolás 

Az 1–3. §-hoz  
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 
rendelet 20. § (3) bekezdésében foglaltak alapján: „Az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, 
a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást a Nemzeti 
Jogszabálytárban kell közzétenni.”  
  
Erre tekintettel a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 2022. 
április 28-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett előterjesztésének indokolását az alábbiakban 
teszem közzé: 

Általános indokolás 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 
2021. évben célvizsgálat keretében megvizsgálta a települési önkormányzatok közművelődési 
feladatellátási és rendeletalkotási kötelezettségét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásaira figyelemmel. 

Önkormányzatunk esetében a közművelődési rendelet kötelezően szabályozandó tartalmi 
elemei, (alapszolgáltatások köre, feladatellátás formája, feladatellátás módja, feladatellátás mértéke) 
a jogalkotás, a jogszabályszerkesztés szabályainak érvényesülése, a jogszabályszerkesztési előírások 
követése, a rendelet kihirdetése, közzététele és a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén történő feltöltése 
megfelelt valamennyi jogszabályi előírásnak. A rendelet norma szövegében egyetlen apró pontosítást 
kell tenni, mely arra irányul, hogy az önkormányzat az intézmény éves végleges szolgáltatási tervét 
azt követően fogadhatja el, miután a tervben meghatározottakra a forrás rendelkezésre áll, tehát 
az önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követően. 

Részletes indokolás 
1. § - 2. § 

A rendelet 3. § (3) bekezdésében a szolgáltatási tervet szövegrész helyébe a szolgáltatási terv 
tervezetét szövegrész kerül, az általános indokolásban leírtakra figyelemmel. 

A rendelet 3. § (4) bekezdésében pontosításra kerül az, hogy az intézmény a szolgáltatási terv 
tervezetét készíti el a munkatervvel egy időben, majd ezt a tárgyévet megelőző év november 30-ig 
küldi meg a polgármesternek. A tervezetről decemberben dönt a Képviselő-testület, majd a végleges 
tervet a költségvetés elfogadását követően hagyja jóvá. 

3. § 
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 


