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Tisztelt Képviselő-testület!

Jávor Csaba a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár megbízott vezetője megkeresett
azzal, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 23/2018 (XI. 16.) rendelet
módosításra szorul.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésröl szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. §-ahatározzameg atelepülési önkormányzatokközművelődési feladatait.

A jelenleg hatályos rendeletben egyrészt az Onkormányzat - és egyben a feladatot ellátó
Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár - indokolatlanul sok feladatot vállal, melyre sem
az önkonnányzat (a jelenlegi gazdasági helyzetben), sem az intézmény személyi állománya
sincs felkészülve.

Javaslatában három fö területben határozná meg a közművelődési alapszolgáltatásokat:
a) művelödő közösségek léti-ejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése,
a közművelödési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

Addig, amíg a hatályos rendeletben ennél szélesebb köríí közművelödési alapszolgáltatásokat
vállal az Önkormányzat, azokat kötelezően el is kell látni, amelyeknek gazdásági és személyi
feltételei sem biztosítottakjelenleg.

A módosítás másik oka, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelödésről szóló 1997. évi CXL. törvény azt is elöírja, hogy minden települési
önkormányzat kötelezö feladata a köztnűvelődési alapszolgáltatás megszervezése. Azt is
meghatározza, hogy ennek keretében milyen feladatot kell kötelezően ellátiii, azonban ez
jelenleg hiányzik a hatályos önkonnányzati rendeletből.

Jelen rendeletmódosítással ezt orvosoljuk.

A sürgösség indoka, hogy a Reichel JózsefMűvelődési Ház és Könyvtár vezetőjének március
1. napjáig be kell nyújtani a Képviselő-testületnek az éves munkatervét, mely a közművelödési
rendeletben vállalt közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról szól. Tekintve, hogy a soron
következö Képviselö-testületi ülés 2023. április 12-én lesz, az előterjesztést a febmár 15-ei
ülésen célszerű tárgyalni.

Kérem Tisztelt Képviselö-testületet, hogy Humán Bizottság javaslatai után szíveskedjenek a
döntést hozni.

Pilisborosjenő, 2023. február 6.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP

a 23/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet (a helyi közművelödési feladatok ellátásáról)
módosításáról szóló Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

...,2023 (II. 16) számú rendeletéhez

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotás társadalmi hatása kedvező, hiszen a Reichel József Művelődési Ház és

Könyvtár az Onkormányzat által vállalt a közművelődési alapszolgáltatásait a rendelkezésre
álló gazdasági és személyi állomáimyal a lakosság érdekében magasabb színvonalon tudja
ellátni.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtása eredményezhet költségvetési többletet, tekintve, hogy olyan mértékű
feladatellátást vállal az Onkormányzat, amit a Reichel JózsefMűvelödési Ház és Könyvtár akár
többletbevétel teremtésével is el tud látni.

3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen kömyezeti hatásai nincsenek.

4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Admüüsztratív terheket befolyásoló hatások
A Polgánnesteri Hivatal és a Reichel JózsefMűvelödési Ház és Könyvtár adminisztratív terhei
az ésszerű mértékű feladatvállalással csökkenek.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye

A jogszabály megalkotása jelen pillanatban szükséges tekinfve, hogy a Reichel József
Művelödési Ház és Könyvtár vezetöjének március 1. napjáig be kell nyújtani a Képviselö-
testiiletnek az éves munkatervét, mely a közművelődési rendeletben vállalt közművelödési
alapszolgáltatások ellátásáról szól. Tekintve, hogy a soron következő Képviselő-testületi ülés
2023. április 12-én lesz, az elöterjesztést a február 15-ei ülésen célszerű tárgyalni.



DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1) megalkotja a melléklet. . ., 2023. (II. 16) sz. rendeletét a helyi közművelödési feladatok
ellátásáról szóló 23/2018 (XI. 16.) rendeletet a módosítására

2) felkéri a Jegyzőt jelen megalkotott és elfogadott rendelet hatálybaléptetésére, a helyben
szokásos módon történő kifíiggesztésére.

Felelős: dr. Horti Istvánjegyző
Határidő: 2023. febmár 17.



Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...,2023 (II. 16) számú
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
23/2018. (XI. 16.) önkormányzatí rendelet módosításáról

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésröl szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben
és a 77. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXK. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az
alábbiakat rendeli el:

l.§

A helyi közművelődési feladatok ellátásáről szóló 23/2018. (XI. 16.) önkormányzati
rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a (Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai)
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembevételével megszervezi a közművelödési
alapszolgáltatásokat, melyek:
a) művelödő közösségek létrejöttének elösegítése, működésük támogatása, fejlődésük

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

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

2.§

Az R. 2. §-a (Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai) (3) bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezés lép:

(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében:
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelödési vagy közösségi

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítj'a,
b) a művelődö közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) förumot szer^ez - ha az adott telepűlésen működik - a Közművelődési Kerekasztal

bevonásával, a művelődőközösségekvezetőmekrészvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. (4) Az
önkormányzat bíztosítja a nyilvános könyvtári ellátásjogszabályban rögzített rendszerének
működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.

3.§

Ez a rendelet kihirdetését követö napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
veszti.

Tömöri Balázs

polgármester
dr. Horti István

jegyzö

Jelen rendelet kihirdetése 2023. febmár .... napján megtörtént.

Dr. Horti István

jegyzö




