
Földeák Község i ön kormá nyzat Képviselő_testü letének
5 l 2022. (/'l.24.) ön korm á n yzati re n de lete
a közmíívelődési feladatok eI látásáról

Föheák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜlete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997 ' évi CXL. törvény 83/A.
s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptöwény 32. cít<t< 1t;
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatalról szóló 2o11.
évi CLXXXIX. törvény 13. s (1) bekezdés 7' pontjában meghatározottfeladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

l. A rendelet célja

1.s A rendelet célja, hogy a helyi közmtivelődés terÜletén Földeák község polgárainak
mtjvelodési érdekei, kulturális szÜkségletei és a helyi hagyományok, éaját,osságok
figyelembevételével meghatározza Földeák Községi Önkóim ányiat (továbbiakbán:
Önkormányzat) közművelődési feladatait, á. ellátandó közmrjvelődési
alapszolgáltatások körét, továbbá a feladatellátás formáját és módját.

ll. A rendelet hatálya

3.s A rendelet hatálya kiterjed: Földeák község közigazgatási terÜletén a helyi
közm űvelődési tevékenység megva lós ításában résztvevő személyekre,
egyesÜ letekre, társu latokra, m űvészeti csoportokra, civil szervezetekre,
vállalkozásokra, egyéb szervezetekre, vala mint az Önkormányzat fenntartásában
működő intézményekre.

ttt. A közművelődés alapelvei

4.s (1)A község minden polgárának és közösségének joga, hogy:
a) igénybe Vegye az önkormányzati fenntarlású intézmények
szolgáltatásait,
b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi mrjvelődési jogainak
érvényesítését az önkormányzat által fenntartott intézményekben, közósségi
színtereken gyakorolhassa'

5.$ Az Önkormányzat közművelődési feladatellátását elsősorban az általa alapított
közművelődési szervezettel biztosítja.
6.s Az Önkormányzat egyedi közművelődési alkalmak Vagy tevékenységek
megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

lV. Az önkormányzatközművelődési alapszolgáltatásai

7.s (1) Az Önko rmányzat a telepÜlés minden |akosának biztosítja, a közművelődési
a l a pszo l g á ltatáso kh o z v alo hozzáf ér és j ogát és le hetcíség ét.

(2) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása körében a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló



1997 ' évi CXL törvény (továbbiakban: Kultv ) 76.s (3) bekezdés a)-e) pontjaiban
m e g h atá ro zott közmijve l őd és i a l a pszo l gá ltatáso kat l átj a e l.

8.$ Az önkormányzat az 7.$-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő
feladatok ellátásával biztosítja :
a) a nemzeti Ünnepeket a helyi közösség, valamint a köznevelési intézmények
bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
b) támogat1a az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
d) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívÜli önképző,
szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

e ) tá mogatja ismeretterjesztő eloadások szervezését,
0 támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a helyi környezeti
értékek megőrzését,
g) telepÜlési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése.

V. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

9.$ Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a
helyi közmíjvelcídés támogatásál az alábbiak szerint biztosítja:
a) közösségi színtér fenntartásával,
b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, ésc) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges onrész
rendelkezésre bocsátásával.

10. s () Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez az alábbi
épÜ leteket, ingatlanokat biztos ítja:
a) Művelődési Ház 6922 Földeák, Szent László tér 16., Földeák belterÜlet 854 Hrsz
b) egyéb önkormányzatitulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas
nyílt terÜlet.
(2) A közösségi tér nyitva tartásának rendjét az2' melléklet tartalm azza.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátását a közösségi tér
fenntartásához szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételeket az alábbi
eszközökkel biztos ítja:
a) a közösségi tér költségvetésének jóváhagyása,
b) a közösségi térben szakképzett munkavállalók
felmentése,

foglalkoztatása, azok megbízása,

) az Önkormányzat tulajdonában lévő közművelődési célt szolgáló létesítmények,
közösségi terek fenntartása, Üzemeltetése, felújÍtása'

1í. s (1) Az önkormányzat közmrjvelődési feladatainak ellátásában egyÜttműködik:
a) a telepÜlésen működő köznevelési intézményekkel,
b) kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
c) egyházakkal és
d) hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil
szervezetekkel, más önkormá nyzatokkal'
(2) Az önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a
rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását, amelyóket nem
önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil szervezeiek, Vagy
magánszemélyek végeznek.
(3) Az önkormányzat és intézményei a közművelődési lehetőségekről



a) a Földeák című helyi lapban,
b) plakátok, szórólapok útján,
c) a települési honlapon,
d) közösségi oldalakon
adhatnak tájékoztatást a község lakossága részére.

Vl. Záró rendelkezések

12.s (1)Eza rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
('?) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Földeák község
Önkormányzati Képviselőtestületének á r'eiyi liozművelődési feladatok ellátásáról
szoló 6l2a20.(vlll.6.)KT rendelete. //-: ^.'..
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rendelet 2022. március 24-én, hirdetőtáblán történő

nl t ; i'l t
,ti-sl.L?dl qV
Rákóczi Edit

jegyző

március 23. napján fogadta el' A
kifÜggesztéssel kerÜlt kihirdetésre'

J-,

|:'t ,

(, ,'



1' melléklet az 512022.(lll.24.) önkormányzati rendelethez

A közösségi tér nyitvatartási rendje

A közösségi tér január 1 . _ december 3't . időszakra vonatkozó nyitvatartási rendje

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

12:00 - 16:00
B:00 - 16:00
9:00 - 19:00
8:00 - 16:00
B:00 - 16:00
8:00 - 12:00

Zárva



E LÓzETEs HATÁsVlzsGÁLAT

Földeá k község Ön kormá nyzata Képvise lő-testÜ letének
5 l2022.(llL 24.) ön ko rmányzati rendeleté hez

a közművelődési feladatok ellátásáról

(a jogalkotásról szóló 20'lo. évi CXXX. törvény í7.$_a alapján)

Társadalmi hatás:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997 ' CXL. törvény 76.$ (1) bekezdése értelmében a telepÜlési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenységek támogatása.
A lakosság aktív kulturális és közösségi életének kialakítása és támogatása.

Gazdasági hatás:
A közmrjvelődési tevékenységek támogatása az önkormányzat költségvetésén
keresztÜl, a központi költségvetésből igényelheto állami hozza1áruláé révén
befolyásol ja az ön kormá nyzatok gazdá l kodását'

Költségvetési hatás:
A közművelődési rendeletnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó hatása
van.

Környezeti és egészségi következmények:
A közösségi programok biztosítása hozzá1árul a mentális egészségÜgyi problémák
csökkentéséhez, a jo közérzet kialakulásához.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás :

Nincs.

A jogszabály megalkotásának szÜkségessége:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997' évi CXL. törvény 83/A' s (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairol szóló 2011' évi CDfiXlX' törvény 13. s (1)bekezdés z. pont1ában
meg h atá rozott feladatköre.

A jogszabály alkalm azásáhozszükséges személyi, szerVezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzÜgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
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Földeák, 2022-03-18'



tNDoKoLÁs
Földeá k község Ön kormá nyzata Képviselő-testÜ letének

a közművelódési feladatok ellátásáról
5l2022.(lL 24.) ön ko rmányzati rende let éhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CX)fi. törvény 18.$_a aIapján)

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997' CXL. törvény 76'$ (1) bekezdése értelmében a telepÜlési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenységek támogatása.

A Miniszterelnökség a kormányhivatalok feladatul tŰzte az önkormányzatok
közművelődési rendeleteinek célvizsgálatát, amelyre tekintettel a törvényósségi
felÜgyeleti jogkörében eljáró Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatál
(továbbiakban: Kormányhivatal) megvizsgálta Földeák Kö2ségi Önkormányzat
Képviselő-testÜletének a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 612020. (Vlll.6.)
ön kormá nyzati rendeletét (tová bbia kban : Rend elet).

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi
FelÜgyeleti osztály a 2022. február g' napján kelt CS/B01l3255-2l2o22. számú
törvényességi felhívással és szakmai segítségnyújtással élt.

Fentiekre tekintettel a Rendelet felülvizsg álatra kerÜlt. A célellen őrzéssorán szakmai
segítségnyújtás keretében a rendeletben feltárt jogsértések, hibák, jogi anomáliák
kijavítása indokolttá teszik a meglévő Rendelet módosítása helyett egy új,-attekinthető,
egységes önkormányzati rendelet megalkotását.

A rendelet-tervezet az uniós jogból eredő egyeztetési kötelezettségekkel összhangban
áll, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX' törvény 2o.$_ában foglalt egyeztótési
kötelezettség a rendelet-tervezettel szemben nem áll fenn.

Földeák, 2022-03-18'


