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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én tartandó ülésére 

A helyi közművelődési rendelet elkészítéséhez megfogalmazott javaslatok elfogadása 
tárgyában  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) több rendelkezésén jelentős mértékű módosítások, 
változtatások következtek be, továbbá hatályba lépett a közművelődési alapszolgáltatások, 
valamint közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 
20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet).  

A Kultv. 76.§-nak a módosításával meghatározásra került a települési önkormányzatok 
számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt - kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenyég 
támogatása - kötelező feladat tartalma.  
A Kultv. 76.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. A törvény (3) bekezdésének rendelkezései szerint 
közművelődési alapszolgáltatások:  
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. 

A Kultv. hatályba lépése óta a szabályozásban – különösen a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatainak szabályaiban – bekövetkezett változások, továbbá a törvény 
végrehajtási rendeleteként szolgáló, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint az EMMI 
rendelet hatályba lépése által hozott változások mértéke indokolttá teszik a korábban 
keletkezett közművelődési önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését követően új 
rendelet elfogadását. 

A fentiekben leírtakra tekintettel a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti Osztálya, BK/TH/3766-1/2020. iktatószámon, 2020. augusztus 11. 
napján kelt levelében törvényességi javaslattal élt Kiskunhalas Város Önkormányzata felé, 
amelyben – többek között – kérte a közművelődési rendelet felülvizsgálatával, és az új 
rendelet elfogadásával kapcsolatban a törvényesség által tett javaslatok testületi szinten 
történő elfogadását az alábbiak szerint: 

„Minden települési önkormányzat kötelező feladata a 76. § (3) bekezdés a) pont szerinti 
közművelődési alapszolgáltatás megszervezése. Ezen felül lakosságszám szerint differenciáltan 
kerültek megállapításra a Kultv.-ben a kötelezően ellátandó szolgáltatások. Kiskunhalas 
esetében a 76. § (3) bekezdés a) ponton felül még további kettő, a 76. § (3) bekezdés b)-g) 
pontjaiban nevesített szolgáltatás megszervezése kötelező. 

A módosítás változást hozott az intézményrendszerben és pontosította a közművelődési 



megállapodásra vonatkozó szabályokat. 

A helyi jogalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés is megváltozott, 2017. július 8-tól már a 
Kultv. 83/A. § adja a települési önkormányzat számára a felhatalmazást. 

A teljesség igénye nélkül említett módosítások és az új végrehajtási rendelet a helyi jogalkotás 
e tárgykörében alapjaiban változtatta meg a jogalkotás kereteit, ami az Ör. teljes felülvizsgálatát 
és új rendelet alkotását indokolja. 

Az Ör. felülvizsgálatához javaslom alkalmazni az NJT TFIK felületén, a BK/TH/6229-
1/2019. iktatószámon, 2019. december 11-én kiküldött kulturális rendeletalkotással kapcsolatos 
részletes szakmai segítségnyújtást, mely egyrészt mintát tartalmaz a bevezető rész felépítésére, 
másrészt sorra veszi az egyes szabályozási témaköröket és javasolt tartalmi elemeiket, valamint a 
törvényességi felügyeleti vizsgálat tapasztalatai alapján összeállított tipikus 
törvénysértéseket csokorba gyűjtve segíti a jogszerű normaalkotást. A Nemzeti 
Közművelődési Intézet minden önkormányzathoz eljuttatta a közművelődési szakterület megújult 
jogszabályi környezetéhez kapcsolódó már két kötetesre bővült útmutatóját, ami szintén 
hasznos segédanyag. 

Megjegyzem az Ör. formai tagolása nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII. 14.) IRM rendelet vonatkozó szabályainak (alcímek jelölése, pontok jelölése, az ör. 
függeléket tartalmaz - 3. § (1) bekezdés szerint a jogszabály normatív tartalmú rendelkezéseit a 
jogszabály szakaszai és mellékletei tartalmazzák). 

A normaalkotást megelőzően a Kultv. 77. § (1) bekezdés, a 78/1. § (1) bekezdés és az EMMI 
rendelet tükrében indokolt megvizsgálni, hogy a Képviselő-testület az egyes alapszolgáltatásokat 
milyen formában fogja biztosítani (intézményt tart fenn, közművelődési megállapodást köt). 

Az Ör. felülvizsgálatakor a Kultv. 83/A. § (1) bekezdés szerint figyelemmel kell lenni a 
Közművelődési Kerekasztallal és a nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetésre 
(természetesen működésük esetén értendő), továbbá a Kultv. 78/J. § (1) bekezdés szerinti 
véleménykérésre, melynek szabályai 2020. július 1-jétől kiegészültek a (3) bekezdéssel. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tűzze napirendre és tárgyalja meg 2020. 
szeptember 30-ig. A javaslatot a Képviselő-testület köteles megtárgyalni és arról döntést 
hozni. A törvényességi javaslat elfogadása esetén célszerű a határozatban határidőt tűzni a 
szolgáltatás megszervezésével, a rendeletalkotással kapcsolatos kérdések testület elé 
terjesztésére. A javaslat elutasítása esetén a határozatnak tartalmaznia kell az elutasítás indokait 
is. Elutasítás esetén a testület indokai alapján a megyei kormányhivatal dönt az érvek 
elfogadásáról vagy egyéb intézkedés, szükség esetén törvényességi felhívás alkalmazásáról.” 
 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok 
megtárgyalására és elfogadására. 
 
Határozati javaslat: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya, 
BK/TH/3766-1/2020. iktatószámon, 2020. augusztus 11. napján kelt levelében és a 
BK/TH/6229-1/2019. iktatószámon, 2019. december 11-én kiküldött levelében foglalt 
javaslatokat és szakmai segítségnyújtást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, 
amellyel összefüggésben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az új rendelet 
tervezet 2020. novemberi testületi ülésre történő beterjesztéséről. 

 



2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
helyi Közművelődési Kerekasztal és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzata véleményének kikérésével gondoskodjon a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) ponton felül még további kettő, a 76. § (3) 
bekezdés b)-g) pontjaiban nevesített szolgáltatás megszervezéséről 2020. december 31. 
napjáig. 

 
 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző,  

Juhász Gábor közművelődési referens 
Határozatról értesül: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Juhász Gábor közművelődési referens 
 

 

Kiskunhalas, 2020. szeptember 04. 
 
 
 

Fülöp Róbert s.k. 
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