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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
az helyi közművelődési feladatok ellátásáról  

 szóló helyi rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a csatolt rendelet-tervezet bevezetésével járó várható 
hatások következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi:            a település helyi társadalmi közösségére gyakorolt hatása azáltal  mérhető, hogy az 

elszegényedéshez vezető munkanélküliség, a jövedelmek csökkenése okán előálló 
anyagi problémák komoly befolyással bírnak a képviselő-testület által meghatározott 
teremhasználat díjára, melyet a Közszolgáltató Faluház működéséről szóló 
költségelemzése támaszt alá. Az önkormányzat éves költségvetéséből helyi 
önkormányzati támogatások biztosítását elengedhetetlené teszi (pl. helyi civil 
szervezetek, társadalmi közösségek pályáztatásával) amely a jogalkotásra 
felhatalmazó központi jogszabályoknak megfelelő keretbe foglalt módon és 
mértékben valósítható meg. A településen élők közművelődéshez való jogának  
biztosítása az Ötv. 8. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati kötelező feladat, 
annak megvalósítása részben az önkormányzat hivatala, másrészt a KÉBSZ Kft által 
a hatályos vonatkozó központi jogszabályoknak is megfelelve történik, a lakossági 
igényekhez igazítottan, amely évről – érve csökkenő tendenciát mutat. 

Gazdasági:                   A  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást több irányban is kifejt, hiszen aki 
nem képes eleget tenni az általa igénybe vett közszolgáltatás utáni fizetési 
kötelezettségének, számára akár egy családi rendezvény szerény keretek közötti 
megtartása is komoly anyagi teher, ezért elmaradnak az ilyen irányú megrendelések 
és otthoni környezetben valósul meg akár születésnap, akár más jeles ünnep, így a 
Faluház kihasználtságának mutatói egyre romló számot vetítenek mind az 
önkormányzat éves költségvetésében, mind a gazdasági társaság elszámolásában.  A 
teremhasználati díj drasztikus  emelése a fent leírtak ellenére sem járható út, mert a 
még fizetőképes igénylők sem terhelhetők a tervezettnél nagyobb díj emelésével.  

Költségvetési:           Az önkormányzat adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést jelent a 
településen közművelődési szolgáltatás igénybe vevők számára fenntartott Faluház 
működtetésére fordítandó önkormányzati saját anyagi forrás biztosítása, mivel az 
önkormányzati bevételek alakulását tekintve évek óta bevételt nem keletkeztet ezen 
tevékenység végzése, veszteséges úgy az önkormányzat, mint a gazdasági társaság 
számára, ezért ad lehetőséget az önkormányzati rendelet ennek ellensúlyozásaként a 
helyi vállalkozók és az önkormányzat által létrehozott közalapítvány kuratóriumi 
döntésének megfelelő anyagi támogatás nyújtásának befogadására, melyet kiegészítő 
támogatásként kezel a fenntartó. A Közszolgáltató által is érintett az önkormányzat 
költségvetése, hiszen éves mérlegében szerepel a gazdasági társaság eredménye, így 
nem közömbös hogyan tud eleget tenni közszolgáltatói feladatának a társaság, 
mennyi veszteséget halmoz fel, vagy képes-e fejleszteni, beruházni, felvett hitelét 
törleszteni, mert mindezek hiányában az önkormányzat az Áht. és Ámr. 
rendelkezései szerinti eljárást követve, mint a társaság kézfizető kezese köteles 
átvállalni annak ki nem egyenlített pénzügyi tartozását.    

  



Környezeti:                   E   rendeletben nem szerepel az érintettek környezetére hatást gyakorló rendelkezés, 
de átvitt értelemben az épített környezetre van hatása azáltal, hogy egy- egy jeles 
rendezvényen esztétikai szempontból való megjelenítés, a kulturált módon való 
szórakoztatás előtérbe helyezésével befolyással bír és szemléletet formál minden 
szolgáltatást igénybe vevőre. 

Egészségi:                 Az e  rendeletben   rögzítettek minimális mértékben vannak kihatással a szolgáltatást 
igénybe vevők egészségi állapotára, de fokozottan ügyel a feladatot ellátó arra, hogy a 
gyermek- és a fiatalkorúak körében ne forduljon elő a Faluház általuk való 
használata alatt dohányzás, alkoholfogyasztás úgy, hogy számukra ezen termékeket 
felnőtt vásárolja meg és adja át számunkra. Ilyen jellegű szolgáltatás csak a gazdasági 
társaság tevékenységének végzése alatti nyitva tartási idő alatt nyújtható.    

Adminisztratív:        Az önkormányzat  végrehajtó apparátusán belül a gazdasági társaság által végzett 
tevékenység nem jelent feladatot, hiszen a gazdasági társaság megállapodásban vállalt 
feladat-ellátása során köteles a tevékenység végzésével összefüggő teendő végzésére. 
A közalkalmazott által végzett feladatellátást a hivatal vezetője által munkaköri 
leírásban rögzítetten végezteti tárgyi rendeletben és a hatályos központi előírások, 
helyi belső szabályzatokban foglaltak betartásával. 

 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 

és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában a helyi jogalkotásra 
kötelezett számára adott felhatalmazás  teljesítése, konkrétan a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében rögzített származékos jogalkotási 
hatásköre és a 8. § (1) bekezdésében írt kötelező önkormányzati feladatok közül a 
közművelődési feladatellátás és közösségi színtér biztosítása feladatkörében   meghatározott 
feladatok végrehajtása, konkrétan az önkormányzati tulajdonú Faluházban nyújtott 
szolgáltatások  biztosításának és díjának  megállapítása  jogszabályba foglalása, 
megállapodásba foglalt megbízás a feladatellátására.  

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: mulasztásban megnyilvánuló jogsértés megvalósítása, 

tekintettel arra, hogy az Ötv. e feladat végrehajtására kötelezi a jogalkotó 
döntéshozókat, melynek végrehajtása (a károk elkerülése érdekében) a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal által kikényszeríthető, ill. az önkormányzat helyett általa 
megalkotható jogszabály szerint köteles a további feladata ellátására a jogalkotó és a 
végrehajtó szerve. A Jat. értelmében a felhatalmazott köteles az adott jogszabályt 
megalkotni, melynek elmaradása  a jogbiztonság helyett jogbizonytalanságot 
eredményezhet, amely Alkotmánysértő, uniós alapelvekkel ellentétes. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a kötelező 

feladat végrehajtásához részmunkaidőben közalkalmazott foglalkoztatásával és a 
gazdasági társaság ügyvezetőjével megállapodásban rögzített feltételek mellett  
minden feltétel biztosított úgy személyi, szervezeti, mint az önkormányzat 
tulajdonában lévő épület, annak rendeltetésnek megfelelő berendezése, felszerelése 
által, továbbá az önkormányzat éves költségvetésében alap- és azt kiegészítő külső 
anyagi források bevonásával megoldott a működéshez szükséges pénzügyi forrás 
biztosítása. 

 
 
 
C s a n y t e l e k, 2011. november 18. 
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