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Általános I n d o k o l á s 
 

a helyi közművelődési feladatatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetéhez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 18. § (1) bekezdése előírja a jogszabály előkészítője 
(jelen esetben a jegyző) számára, hogy az adott jogszabály tervezetéhez indokolást kell csatolnia, melynek 
ekként teszek eleget. 
A Jat. 5. § (4) bekezdése értelmében, az adott jogszabály megalkotására felhatalmazott jogalkotó a 
felhatalmazásnak megfelelően köteles a jogszabályt megalkotni. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a képviselő-testület törvény felhatalmazása 
alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.  
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 74. §-a a közművelődési intézmény működtetésének formáit sorolja fel, melynek a) pontja lehetővé teszi a 
feladat ellátását faluházban. Ezen törvény 75. §-a közösségi színtér működtetésére ír elő szabályokat, majd a 76. § 
tartalmazza az önkormányzat közművelődési feladatait, melyből az önkormányzat képviselő-testülete anyagi 
lehetőségei szerint választ és a törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletbe 
foglalja, hogy a 76. §-ban felsorolt feladatok közül mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. 
A tárgyi rendelet-tervezet helyi társadalomra gyakorolt hatását tekintve megállapítható, hogy a képviselő-
testület az Ötv. 8. § (1) bekezdésében rögzített  feladat- és hatásköreként definiált közösségi színtér 
működtetése és közművelődési feladat ellátásáról való gondoskodási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a 
100 %-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft ügyvezetőjével megállapodást kötött a közösségi színtérnek helyet adó 
Faluház használatba adásáról, meghatározva annak nyitva tartási idejét, a feladat ellátás rendjét, amelyet a rendelet-
tervezet 1. függeléke tartalmaz. Az önkormányzat közművelődési feladata végrehajtását az önkormányzat 
hivatala alapító okiratában rögzítetten átadta a hivatal vezetőjének, aki részmunkaidőben (napi 4 órában) 
végezteti a munkaköri leírásban általa előírt tevékenységet (közalkalmazotti jogviszonyban). Célszerűségi, 
vagyonbiztonság okokra visszavezetve napi 4-6 órában a hivatal által a Faluházban közalkalmazottként 
foglalkoztatott munkavállaló végzi a KÉBSZ Kft vállalkozói tevékenysége Faluházban való ellátását (külön 
munkaszerződés szerint), melyre az önkormányzat képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzata 
ad felhatalmazást.  
A tárgyi rendelet-tervezetet gazdasági szempontból nézve, fontos a közművelődési közszolgáltatást 
igénybe-vevők és a képviselő-testület által a közszolgáltatás végzésével megbízott számára elfogadható 
díjtétel, mint legmagasabb ár megállapítása során azon érdekellentét feloldása, miszerint a szolgáltatást, a 
Faluház termének használatát igénybe vevő abban érdekelt, hogy minél alacsony díjat fizessen a 
rendezvényének lebonyolításához szükséges helyiségért, míg az önkormányzat azon törekvése sem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a feladatellátás során az önkormányzati vagyonnal való eredményes és 
hatékony gazdálkodás érvényesítése során felmerülő kiadások és a közszolgáltatással összefüggő 
önköltségek ellensúlyozása megtörténjen és a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt fizetési 
kötelezettségek költségeinek megtérülésére legyen esély. Az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletének része a gazdasági társasága mérlege, melyen belül a Faluház működtetése 
során beszedett díjtétel összege is szerepel, sajnos veszteséggel. 
A tárgyi rendelet-tervezet szakmai oldalát nézve: 
-figyelemmel kell lenni az eddig kialakult terem használati igénybe vételi szokásokra, 
-a feladatellátást befolyásoló költségek alakulására, 
-a szolgáltatási árak (vezetékes gáz, áramszolgáltatás, telefon, hulladékkezelés, stb.) emelkedésére,  
-a közszolgáltatást érintő (pl. általános forgalmi adó összegének alakulására)  magasabb szintű jogszabályi 
 változásokra,  
-a fizetőképes keresletre és a kínálat piaci viszonyaira, 
-a gazdasági társaságnál a veszteséges tevékenységből eredő anyagi károk más ágazatban való 
kompenzálására. 

  



A rendelet-tervezet megalkotásának célja: jogszabályban rögzíteni azon önkormányzat által vállalt és 
végrehajtott közművelődési tevékenységek konkrét nevesítését, a feladatellátás módját, formáját és mértékét, továbbá a 
legmagasabb díjat, amelyet a közszolgáltatást igénybe vevő még képes megfizetni, a közszolgáltató pedig 
veszteség nélkül tudja feladatát ellátni, így meg tud felelni a fent írt magasabb szintű jogszabályokban 
foglaltak végrehajtásának és a település lakossága számára biztosítani tudja a közművelődés lehetőségét, a 
közösségi színtér használatából eredő hatásokat, a családi rendezvények kulturált, esztétikus környezetben való 
lebonyolítását.  
Amennyiben nem alkotná meg rendeletét a képviselő-testület, egy-rész mulasztásban megnyilvánuló jogsértést 
követne el, másrészt kitenné magát annak, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya törvényességi észrevételt terjesztene elő.  
A fent írtak értelmében a régi rendeletből törlésre javaslom:  
- a rendelet céljában megfogalmazott 1. §-ban foglaltakat, mivel az központilag szabályozott,  
- a rendelet  hatálya alcím alatt, a hatályos rendelet 2. §-ában írtakat, mivel a Jat. 6. § (2) bekezdése b) pontja 

kimondja az önkormányzati rendeletre vonatkoztatott személyi kör kiterjesztését, így a fent írtak okán ez nem 
szerepelhet tárgyi rendelet-tervezetben, akárcsak a tárgyi és a területi hatály, 

- értelmező rendelkezések között (hatályos rendelet 3. §-ában) rögzített fogalmak definiálását feleslegessé teszi, 
hogy  magasabb szintű jogszabály már meghatározta az adott fogalmakat,  ezért az előbb már írtakra 
visszautalva, nem szabályozható önkormányzati rendeletben azért sem, mert a törvény nem ad 
felhatalmazást a helyi jogalkotó számára értelmező rendelkezés meghatározására, így az jogalkotás 
szempontjából túlterjeszkedést jelentene.     

Meg kell változtatni a rendelet bevezető részét,  ezért a Jat. 8. § (2) bekezdésében írt rendelkezésére tekintettel egy 
teljesen új rendelet alkotása indokolt a hatályos rendelet hatályon kívül helyezése mellett.   

 
Részletes  i n d o k o l á s 

Bevezető részhez 
 
A rendelet-tervezet bevezető része tartalmazza a képviselő-testületnek tárgyi önkormányzati rendelet 
megalkotására a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében jogot adó 
származékos jogalkotó hatáskörre, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában,  és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi  CXL. törvény 77. §-
ában  kapott  felhatalmazást adó jogszabályokra való hivatkozást és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében rögzített  feladatkörében való eljárásra jogosító magasabb szintű 
jogszabályhelyekre való utalást, egyrészt a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben, 
másrészt  a Jat.-ban írtakat betartva, továbbá az önkormányzat és szervei szervezeti és működési 
szabályzata szerint feljogosított bizottságai az Ügyrendi és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és 
Településfejlesztési Bizottság rendelet-tervezetről alkotott véleményének kikérését. 
 

1. § 
 
A közművelődési feladatellátás szervezeti formáját rögzíti, mellyel eleget tesz a szaktörvény 77. §-ában írt 
kötelezettségének és részletesen leírja a Faluházban közösségi színtér működtetésének feltételeit, amely 
kettős célt valósít meg, hiszen az önkormányzat hivatala által közalkalmazottként foglalkoztatott által 
végzett tevékenysége  a település lakossága közművelődési igényét szolgálja, míg az önkormányzat 
gazdasági társasága pedig a vállalkozói tevékenységének folytatásával tesz eleget a település lakossága 
rendezvények lebonyolítása iránti igényének. 

2. § 
 

Ezen szakaszban részletezi a jogalkotó azon szándékát, hogy melyek azok a konkrét közművelődési feladatok, 
amelyek megvalósítását az 1. §-ban írt formában valósítja meg, melyhez biztosítja a személyi, tárgyi és anyagi 
feltételeket az önkormányzat adott évi költségvetéséből. 
 

3. § 
 
A feladatellátás pénzügyi feltételének rendjét szabályozza akként, hogy az önkormányzat saját bevétele terhére 
részben, vagy teljes egészében lefedezi a működés során felmerült kiadásokat, másrészt lehetőséget teremt 
arra, hogy a településen vállalkozói tevékenységet végzők támogatást nyújthassanak, valamint az 



önkormányzat által létrehozott közalapítvány kuratóriumi döntésének megfelelő mértékű támogatás 
befogadásával kiegészíti a tevékenység végzéséhez szükséges anyagi forrásokat. 
 

4. § 
 

Részletesen taglalja azokat a tevékenységi köröket, amelyet annak igénybe vevői számára térítésmentesen biztosít. 
 

5. § 
 

Ebben a szakaszban azokat a vállalkozói tevékenységi körbe sorolható igények esetén felmerülő díjfizetési kötelezettséget 
keletkeztető feladatellátás szerepel, amelyet a 4. §-ból kizár a jogalkotó és ezen közszolgáltatásra van lakossági 
igény. A díjtételek összege igazodik az eddigi bevált kereslet- kínálat viszonyaihoz és az emelkedő 
közszolgáltatási díjtételekhez (vezetékes gáz, villany, telefon, stb.). 
 

6. § 
 

A rendelet-tervezet záró rendelkezései között az IRM rendelet 78. §-ában szabályozottak szerint szerepelnek 
a hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések, amelyek megfelelnek a képviselő-testület külön 
előterjesztésében és a Jat.-ban foglaltaknak. A hatálybalépés időpontjánál azért elegendő a kihirdetés és a 
hatálybalépés közötti viszonylag rövid idő, mivel a jogszabály tartalma nem jelent változást az annak 
végrehajtásában érintettek számára, ezért az Alkotmánybíróság által hirdetett „kellő idő” 
meghatározásának nem mond ellent ezen rendelkezés. A rendeletben foglaltak szerinti érintettek számára a 
rendelet-tervezetben foglaltak megismerhetősége a rendelet-tervezet hirdetményben való közzétételével 
biztosított volt, iránta érdeklődés nem mutatkozott, ezért a rendelet hatályba lépének napjaként 2011. 
december 1. napját javaslom. Az elfogadott tervezetből megalkotott rendelet az önkormányzat honlapján és a 
közadattárban elektronikus úton érhető el, továbbá a községi könyvtárban és a hivatalban ügyfélfogadási 
idő alatt megtekinthető, valamint a település lakossága a havonta megjelenő helyi lapban a Csanyi 
Hírmondóban kap jegyzői tájékoztató keretében információt a rendeletről. A rendelet-tervezet (2) 
bekezdése rögzíti a rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet és 1. függeléke tartalmát. A záró rendelkezések 
(3) bekezdése  a hatályon kívül helyezésről szóló rendelkezése az IRM rendelet 119. §-ához igazodik akként, 
hogy tartalmazza a merev hivatkozást, annak időpontjára való utalás nélkül.  A záró rendelkezések között kapott 
helyet a rendelet aláírására jogosítottak neve és tisztsége, a záradék szövege, amely a rendelet kihirdetése időpontját az 
önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatában meghatározott formátumban.  

 
1. függelék 

 
A rendelet-tervezet 1. függeléke tartalmazza a településen közművelődési közszolgáltatás biztosítása 
érdekében a közszolgáltatás végzésére az önkormányzat által felhatalmazott  gazdasági társaságával 
megkötendő megállapodást, melyet az önkormányzat képviselő-testülete nevében eljáró polgármester és a 
gazdasági társaság ügyvezetője aláírásával hitelesít. 
 

2. függelék 
 

A Faluházban működtetett közösségi színtér nyitva tartási idejét határozza meg. 
 
 
 
C s a n y t e l e k, 2011. november 18. 
 
 
 
         Kató Pálné 
           jegyző 


