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      Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 

Dr. Ballagó Katalin jegyző 

Hajdú Zsófia Csenge intézményvezető 

 

Előterjesztés 

a közművelődésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. 

 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város 

Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi ülését 

– hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

– nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. Annak 

érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést közzéteszem, 

továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt egyeztetek. 

A képviselő-testület feladat- és hatáskör gyakorlása során az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) és b) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény (továbbiakban: Mötv.) 48. § (1) bekezdésre tekintettel - rendeletet alkot, határozatot 

hoz. Az Mötv. 1. § 3. pontja alapján a képviselő-testület határozata; normatív határozat és 

egyedi határozat. 

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja az ott meghatározott korlátra figyelemmel. A hivatkozott 

rendelkezés ugyanakkor nem szabályozza a feladat- és hatáskört érintő döntési formákat, vagy 

az attól való eltérést. 

A Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium álláspontja szerint - éppen az előzőekre 

tekintettel - a polgármester döntései a képviselő-testületet megillető döntési formában 

keletkezhetnek. 
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Aszód Város Képviselő-testülete 2010-ben alkotta meg a hatályos közművelődési rendeletét, 

melyet az elmúlt években nem módosított.  

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) legutóbbi módosításából és a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet hatályba lépéséből következő 

jogszabályi változások – melyek a közművelődés céljának és feladatának új megközelítését 

tükrözik – szükségessé tették a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát. 

 

A Kult.tv. hatályos 83/A. §.-a értelmében a települési önkormányzat a helyi társadalom 

művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerékasztallal és a települési nemzetiségi 

önkormányzattal való egyeztetést követően — a rendeletben határozza meg az ellátandó 

közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásnak formáját, módját, 

mértékét. 

A módosítás a lakosságszámtól függően, differenciálva határozza meg a közfeladatként 

nyújtandó, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről 

szóló 20/2018. (VII.9) EMMI rendelet tartalmaz további rendelkezéseket. 

 

A Kult.tv-ben az önkormányzatok közművelődési feladatai közművelődési 

alapszolgáltatásként, mint új fogalomkategóriaként jelennek meg. A közművelődési 

alapszolgáltatásokat az önkormányzatok adottságaik figyelembevételével kell, hogy 

megszervezzék. 

 

A Kult.tv. 73. § (1) és (2) bekezdése értelmében a közművelődéshez való jog gyakorlása 

közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél, a közművelődés feltételeinek 

biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A 76. § (1) bekezdése 

szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 

támogatása. A (2) bekezdés szerint a települési önkormányzat az (1) bekezdésben 

meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások - a települési 

önkormányzat eltérő adottságaira figyelemmel történő - megszervezése, a 80. §-ban 

meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a közművelődés 82-83. §-ban 

szabályozott helyi lakossági képviseletének biztosítása révén (a továbbiakban együtt: 

közművelődési feladatok) látja el. 

A (3) bekezdés határozza meg a közművelődési alapszolgáltatásokat: 

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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
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A (4) bekezdés értelmében minden települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés a) 

pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ennek keretében 

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt, 

c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal 

bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

 

A (6) bekezdés rendelkezése értelmében az 5000 fő lakosságszám feletti települési 

önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai szerinti 

közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további közművelődési alapszolgáltatást 

szervez meg. 

A Kult. 77. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat a közművelődési 

alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében, a 78/I. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. 

A Kult. tv. 78/I. § (1) bekezdés rendelkezése szerint megyei jogú városban, városban, fővárosi 

kerületben a települési önkormányzat a 77. § (1) bekezdésében foglalt feladat ellátása során 

közművelődési intézményt biztosít. Községben az önkormányzat közösségi színteret vagy 

közművelődési intézményt biztosít. 

A Kult. 77. § (5) bekezdés szerint a közművelődési intézmény típusa - jogszabályban 

meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek megléte esetén - lehet: 

a) művelődési ház, 

b) művelődési központ, 

c) kulturális központ, 

d) többfunkciós közművelődési intézmény, 

e) népfőiskola, 

f) népi kézműves alkotóház, 

g) gyermek-, illetve ifjúsági ház, valamint 

h) szabadidőközpont. 

 

A Kult. tv. 78. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a művelődési ház a helyi közösségi 

művelődést szervező, legalább három közművelődési alapszolgáltatást biztosító közművelődési 

intézmény. Tevékenysége településrészre, kerületre, egy településre vagy több községre terjed 

ki. 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

határozza meg.  A Rendelet 4. § rendelkezése értelmében a közművelődési alapszolgáltatások 

megszervezésének helyszínén vagy a közművelődési intézményben és közösségi színtérben 

biztosítani kell 

a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, 

tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget, 
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b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és 

széket, 

c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.) 

elhelyezését, 

d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt, 

e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 

f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet 

kapcsolatot. 

 

A Rendelet 13. § (1) bekezdés szerint a művelődési ház a 4. §-ban foglaltakon túl rendelkezik 

legalább egy, legalább 100 fő befogadására, a művelődő közösségek, előadó-művészeti 

csoportok próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására alkalmas, játszóhellyel 

rendelkező többfunkciós helyiséggel, valamint legalább egy kiállítótérrel. 

A (2) bekezdés szerint a művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások 

zavartalan biztosítása érdekében szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 

szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési szakképzettséggel 

rendelkező szakembert teljes munkaidőben foglalkoztat. 

A (3) bekezdés szerint a művelődési ház nyitvatartási idejét a művelődési házban ki kell 

függeszteni. A művelődési ház – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét 

öt napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy 

munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 

16.00–19.00 óra közötti időszakot. 

 

A Kult. tv. 91/A. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a tizenötezer fő alatti lakosságszámú 

településen - a feladatellátás veszélyeztetése nélkül - a települési önkormányzat a muzeális 

intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait közös 

szervezetben (a továbbiakban: integrált kulturális intézmény) láthatja el. 

 

A Rendelet 18. § (1) bekezdése szerint az integrált kulturális intézmény esetében a rendelet 

szabályait az adott közművelődési intézmény intézményi formájának, valamint az általa 

megszervezett közművelődési alapszolgáltatásnak megfelelően kell alkalmazni. 

Azaz az integrált intézmény keretein belül is meg kell felelni legalább a művelődési ház 

feltételeinek. 

A törvénymódosítást követően a Kult. tv. felhatalmazást ad a települési önkormányzatnak, hogy 

a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására a Kult. 

tv. követelményeinek megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési 

megállapodást kössön. 

A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb 

feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet 

folytatókat. 

A közművelődés helyi, lakossági képviseletét ellátó szervként - a korábbi Közművelődési 

Tanács helyett - a Közművelődési Kerekasztal megalakítását szabályozza a módosított Kult. 

tv.. A Közművelődési Kerekasztal létrehozása a Kult. tv értelmében lehetőség, amelyet a 
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közművelődési célú egyesületek hivatottak létrehozni, a törvényben meghatározott eljárási 

szabályok betartása mellett. 

A Közművelődési törvényben új rendelkezésként jelenik meg a 83/A. §, amely értelmében a 

települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a 

települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg 

az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, 

módját és mértékét. 

 

Mint már jeleztük a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 

hozzáférhetősége érdekében közművelődési intézményt kell, hogy biztosítson. A kötelezően 

biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások ellátását az önkormányzat Aszód Város 

Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye (a továbbiakban: Aszódi Integrált 

Kulturális Intézmény) által biztosítja.  

 

Az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény az alapító okirata szerint az alábbi közművelődési 

feladatokat láthatja el: 

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

Könyvkiadás 

Egyéb kiadói tevékenység 

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatás fejlesztése, 

működtetése 

Egyéb szabadidős szolgáltatás 

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés 

Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 

 

Önkormányzatunk egyeztetve az intézmény vezetőjével szolgáltatásokat tudja vállalni:  

 művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása 

 közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

 az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása 

 hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása 

 

A Kult. tv. előírása szerint a települési önkormányzat a közművelődési rendeletét legalább 

ötévente felülvizsgálja. A közművelődési rendeletet az önkormányzat a Közművelődési 

Intézményben közzéteszi.  

A fentiekben ismertetett törvényi változásokra figyelemmel elvégeztük a helyi közművelődési 

rendelet felülvizsgálatát. A felülvizsgálat eredményeként megállapítottuk, hogy a helyi 
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közművelődési rendelet több szakaszát érinti a módosítás, ezért egy új helyi rendelet 

megalkotására teszünk javaslatot. 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvénynek a 2017. évi LXVÍI. törvénnyel és a 2017. évi CLXXX. törvénnyel való 

módosítására tekintettel, a települési önkormányzatokat érintő módosításokra figyelemmel felül 

kell vizsgálni Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 

1/2010.(II.01.) önkormányzati rendeletét. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

1-2. §-okhoz:   

A rendelet célját és hatályát határozza meg. 

3. §-hoz: 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározását tartalmazza, a város lehetőségeihez 

mérten, az intézményi ellátottság figyelembevételével. 

4-5. §-okhoz: 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteit, feladatellátás módját, intézményi 

formáját, helyszíneit határozza meg. Meghatározza az együttműködő partnereket, az 

önkormányzat felügyeleti, ellenőrzési formáit. 

6. §-hoz:  

A közművelődési feladatok ellátásnak finanszírozásáról rendelkezik. A rendelet szabályozza, 

hogy az Önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény feladatainak 

teljesítéséhez biztosítja a szükséges, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

7. §-hoz:  

A záró rendelkezéseket tartalmazza, ennek keretében a rendelet meghatározza a hatályba 

lépésének napját, a rendelet - annak jóváhagyása, megalkotása esetén - 2021. január 1. napján 

lépne hatályba. A rendelet egyidejűleg rendelkezik a jelenleg hatályos közművelődési rendelet 

hatályon kívül helyezéséről. 

Aszód, 2020. december 9. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 
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Aszód Város Polgármesterének  

.../2020.  (...)rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. 

tv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. 

Általános rendelkezések 

 

1. §  E rendelet célja, hogy Aszód Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 

helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a 

helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési 

feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

 

2. § A rendelet hatálya kiterjed:  

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési tevékenységet folytató 

intézményekre, 

b) a Kult. tv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,  

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe 

vevők körére. 

 

 2. 

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása 

 

 3. § (1) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei 

figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 

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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása. 

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatások megvalósítása 

érdekében közművelődési intézményt működtet, támogatja a kiemelt városi nagyrendezvények 

megvalósítását, a testvérvárosi kapcsolatok ápolását és fejlesztését, a kulturális tevékenységet 

végző helyi civil szervezeteket és egyéb természetes és jogi személyeket. 
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3. 

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

 

4. § (1) Aszód Város Önkormányzata a közművelődési feladatainak ellátását elsősorban az 

általa alapított Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye (a 

továbbiakban: Aszódi Integrált Kulturális Intézmény)  elnevezésű, önkormányzati költségvetési 

szervként működő intézmény fenntartásával biztosítja, amely integrált kulturális intézményként 

a település könyvtári alapszolgáltatásait is ellátja. Az intézmény feladatainak ellátásához az 

önkormányzat az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja: 

a) 2170 Aszód, Kossuth L. u. 72. 

b) 2170 Aszód, Szontágh lépcső 2. 

c) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas 

nyílt, szabadtéri területet. 

 (2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a szükséges 

személyi és egyéb tárgyi feltételeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

(3) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az alábbi intézményeket és 

szervezeteket vonhatja be: 

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményei; 

b) helyi közművelődési célú társadalmi szervezetek; 

c) egyházi szervezetek; 

d) országos és regionális szakmai szervezetek; 

e) vállalkozások, gazdasági társaságok. 

 (4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil 

közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális tevékenységet végző 

gazdasági vállalkozások közreműködését. 

(5) Az önkormányzat a 3. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatainak 

megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.  A közművelődési megállapodás 

megkötéséről, felbontásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

5. §  (1) A közművelődési intézmények felett a fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket Aszód 

Város Önkormányzat Képviselő- testülete gyakorolja. 

(2) A közművelődési alapszolgáltatások intézményi megvalósítását, a feladatellátás 

ellenőrzését a Képviselő-testület éves szakmai beszámolók és munkatervek útján végzi. A 

szolgáltatási terv a munkaterv részét képezi. 

(3) Az éves szakmai beszámolót, tárgyévi munkatervet és szolgáltatási tervet az intézmény 

vezetője minden évben legkésőbb március 1-ig benyújtja a Képviselő-testület részére. 

(5) Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának törvényességi ellenőrzését a jegyző 

látja el. 

 

4. 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása 

 

6. §  (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből 

finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami 
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hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő 

támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati 

úton elnyerhető támogatások. További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint 

természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és 

címzettjeit az éves költségvetési rendeleteiben határozza meg.  

(3) Saját forrást biztosít a központi támogatások elnyerésére benyújtott pályázatokhoz. 

(4) A normatív állami hozzájárulást az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására 

fordítja. 

 (5) Az Önkormányzat külön költségvetési forrást biztosít a mindenkori költségvetés keretein 

és lehetőségein belül a kiemelt városi rendezvények megszervezéséhez.  

 

5. 

Záró rendelkezések 

 

7 . § (1)  E z a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Aszód Város Képviselő-testületének a közművelődésről 

szóló 1/2010.(II.01.) önkormányzati rendelete.  

 

Aszód, 2020. december „….”  

 

 

 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs       Dr. Ballagó Katalin 

polgármester        jegyző 
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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § ) 

 

 

 

Rendelet-tervezet címe: Aszód Város Polgármesterének.../2020.  (…..) önkormányzati  rendelete   a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági hatás: Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív terheket 

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

Az új önkormányzati rendelet az 

önkormányzat közművelődési 

alapszolgáltatások biztosításával 

kapcsolatos feladatait, céljait 

határozza meg, figyelemmel a 

lakosság helyi művelődési 

érdekeire és kulturális 

szükségleteire, ezért jelentős 

társadalmi hatása van. 

A rendeletben foglaltak 

végrehajtásának közvetlen 

gazdasági, költségvetési hatása 

nincs. A korábbi finanszírozási 

és támogatási struktúra nem 

változik. 

Nincsenek. 

 

 

Nincs.  Nincs. 

A rendelet megalkotása 

szükséges, mert: 

A hatályos közművelődésről szóló 1/2010.(II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata volt indokolt a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása, valamint a közművelődési 

alapszolgáltatások, a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet 

hatályba lépése miatt. 

A rendelet megalkotásának 

elmaradása esetén várható 

következmények: 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi:  

biztosított biztosított  biztosított  biztosított   


