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Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása szerint vállaljuk, hogy örökségünket, 
egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és 
kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a kulturális 
szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. törvény) 73. §-a alapján a közművelődéshez 
való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A 
közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 
feladata. 
 
A Kult. törvény 76. § (1) bekezdése kimondja a települési önkormányzat kötelező feladata a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Kult. törvény 83/A. § (1) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - 
a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést 
követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, 
valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.  
 
A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési igényeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján 
rendeletben határozza meg, hogy a 76.§-ban felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, 
módon és mértékben lát el. A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek 
folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési 
intézményt biztosít. 
 
A Kult. törvény 76. § (1)-(5) bekezdése értelmében: 
„(1) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása. 

(2) 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. 

(3) A 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. 
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(4) 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. 

(5) Az 1000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzat – a (6) és (7) bekezdésben 
foglaltak kivételével – a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)–g) pontjai szerinti 
közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési alapszolgáltatást 
szervez meg. 
 
Településünkön sem Közművelődési Kerekasztal, sem nemzetiségi önkormányzat nem 
működik, így előzetes egyeztetésre nem volt szükség. 
 
A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország területére veszélyhelyzetet 
hirdetett. Ennek nyomán alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint 
ebben a helyzetben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatásköröket a polgármester 
gyakorolja. Ennek alapján alkotja meg a polgármester a rendeletet. 
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Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének   hatáskörében eljáró Nadap 

Község Polgármesterének 9/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nadap Község 
Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Kormányrendeletre 
figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1.§. 

 

A rendelet célja, hogy a helyi művelődési és kulturális igények figyelembevételével – a helyi 
hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza 
meg Nadap Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által támogatott 
közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátásának módját, mértékét és feltételeit, a 
szakmai és a finanszírozási alapelveket, valamint, hogy jogszabályi keretet teremtsen a 
közösségi művelődéshez méltó környezet és infrastruktúra biztosításához, a helyi 
hagyományok ápolásához, helyi közösségek, személyiségek szerepének növeléséhez, a helyi 
értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális élet nyilvánoságának fokozásához. 

2.§. 
 
E rendelet hatálya kiterjed Nadap község területén a helyi közművelődési tevékenység 
megvalósulásában résztvevő állampolgárokra, közművelődési intézményekre, közösségi 
színterekre, ezek alkalmazottaira és működtetőire és a közművelődési tevékenység 
megvalósításában közművelődési megállapodás alapján vagy más formában támogatott 
résztvevőkre, szervezetekre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi 
közművelődési feladatokat ellátják. 

 
 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés 
jogát és lehetőségét. 

 
(2) Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei 
figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el: 
a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 
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b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése és 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
 

3. Az önkormányzat által támogatott közművelődési feladatok 
 

4. § 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
3.§-ban meghatározott alapszolgáltatásokon túl feladatának tekinti: 

a) a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 
kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét, 

b) a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom 
önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi lakosok életminőségének, 
életesélyeinek javítását,  

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,  
d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak 

intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,  
e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét,  
f) a község környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, 

a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  
g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a 

különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását, 
h)  a környezeti kultúra javítását, községesztétikai kultúra fejlesztését,  
i) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének 

érdekérvényesítését,  
j) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését, 
k) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat 
l) a közélet, a helyi nyilvánosság kulturális, közművelődési csatornáinak biztosítását, 

bővítését, 
m) a kulturális programokról szóló tájékoztatást a helyi médián keresztül. 
n) a kisebbségi önkormányzatok kulturális tevékenységét, az anyaországgal való 

kapcsolattartását, 
o) köztéri alkotások helyreállítását, új szobrok, és hagyományőrző emléktáblák 

felállítását, 
p) a rekreációs tevékenység és mozgásos tanfolyamok támogatását, 
q) a közélet, a helyi nyilvánosság kulturális, közművelődési csatornáinak biztosítását, 

bővítését, 
r) a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, és 

karbantartását és 
s) a testvér-települési kapcsolatok fenntartásának támogatását. 

 
 

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 
 

5.§. 
 

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi 
közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja: 
a) közösségi színtér biztosításával, 
b) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és 
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c) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre 
bocsátásával. 
 

6. § 

(1) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása érdekében közösségi színteret tart 
fenn, mely a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, 
szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosít. 

(2) A közösségi színteret az önkormányzat  – Nadapi közösségi színtér (8097 Nadap Haladás 
út 56.) elnevezéssel működteti.  

(3) A közösségi színtér nem önálló intézményként működik, gazdálkodási feladatait 
Nadap Község Önkormányzata a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el. 
 
(4) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat igényli, és lehetőségeihez 
mérten segíti a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, illetve más kulturális 
tevékenységet is végző vállalkozások közreműködését 
 
(5) A település egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása 
érdekében - külön döntés alapján - az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek 
megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet a 
törvényben meghatározottak szerint. 
 
(6) A település minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési 
szolgáltatásait, és az Önkormányzat által kötött közművelődési megállapodásokban 
meghatározott szolgáltatásokat  
 
(7) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről 
a) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján, és 
b) a települési honlapon tájékoztatják a lakosságot. 

 
 

5. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek 
7. § 

 
Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik: 
a) a település területén működő köznevelési intézménnyel, 
b) a települési székhelyű, helyben működő, közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 
c) a települési székhelyű, kulturális tevékenységet is végző gazdálkodó szervezetekkel, 
d) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, 
e) az egyházakkal, 
f) közművelődési feladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,  
g) Községi Könyvtárral, és 
h) a hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 
szervezetekkel, és más önkormányzatokkal. 
 

6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 
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8.§ 
 

(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal 
kapcsolatos hatásköröket, és a közművelődési tevékenység irányítását, ellenőrzését Nadap 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a Gyermekjóléti, ifjúsági és sport 
Bizottság bevonásával. 

(2) Az Önkormányzat ellátja a közművelődési szervezetek tekintetében a fenntartással és 
működtetéssel kapcsolatos feladatokat. E körben: 

a) meghatározza a közösségi színtér használati szabályait, és nyitva tartását, melyet a 
rendelet 1. függeléke tartalmaz, és 

b) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér fenntartásához szükséges, 
törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. 

(3) A törvényben meghatározottak alapján a helyi lakosság képviselete érdekében legfeljebb 
hároméves időtartamra Közművelődési Kerekasztal alakítható. 

(4) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok 
teljesítéséről a Képviselő-testület munkatervében meghatározottak szerint kötelesek 
beszámolni. 

(5) Nadap Község Önkormányzata a közművelődésről szóló rendeletét ötévente felülvizsgálja 
és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény. 83/A § (2) bekezdésének figyelembevételével szükség szerint 
módosítja. 

 
7. A közművelődés finanszírozásának alapelvei 

 
9. § 

 
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatait éves költségvetéséből finanszírozza, amelynek 
forrása a központi költségvetési támogatás, saját bevétel, valamint pályázati források. További 
forrás lehet a természetes és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása és az 
intézményeknek kiírt pályázati támogatások. 

 
(2) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása, céljainak megvalósítása érdekében 
helyi székhelyű kulturális feladatokat ellátó jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteket évente pályázati úton, pénzügyi támogatásban is részesítheti. 
 
(3) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetéséből biztosíthatja a közművelődési 
pályázatok elnyeréséhez szükséges önkormányzati önrészt. 
 

(4) Az önkormányzati fenntartású közösségi színtér közművelődési alapfeladatú intézmény, 
kulturális-közművelődési cél esetén együttműködési megállapodás keretében 
térítésmentesen használható. 
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(5) Nem közművelődési alapú igénybevétel esetén a közösségi színtér piaci alapon 
biztosítható. 

 
(6) A bérleti díjak mértékét az önkormányzat külön döntésben, képviselő-testületi határozat 

formájában állapítja meg. 
 

8. Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
                   Köteles Zoltán                                           Szabóné Ánosi Ildikó 
                    polgármester                                                      jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került: 
 
Nadap, 2020. május 20. 
        Szabóné Ánosi Ildikó 
              jegyző 
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 1. függelék a  9/2020. (V.20.) önkormányzati rendelethez                            

 
 

A Nadapi Közösségi Színtér  
Használati Szabályzata 

 
Nadap Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 9/2020. 
(V.20.) önkormányzati rendeletének függelékeként a község közművelődési közösségi 
színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg:  
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL törvény 73.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog 
gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község 
közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati 
szabályzatban foglalt feltételeket betartja. 
 
Közösségi színtér fenntartója: Nadap Község Önkormányzata 
Közösségi színtér fenntartójának címe: 8097 Nadap, Haladás út 56. 
 
Közösségi színtér központja: Nadap Község Önkormányzatának Hivatali Épülete  
Címe: 8097 Nadap, Haladás út 56. 
Levelezési cím: 8097 Nadap, Haladás út 56. 
Telefon: 22/470-001 
E-mail cím:  
 
A közösségi színtér tevékenységének helyszínei:  
Önkormányzati Hivatal épülete 8097 Nadap, Haladás út 56. 
 
1. Közösségi színterek igénybevételének szabályozása 
 

1.1. A közösségi színterek helyiségeinek (a továbbiakban: helyiségek) igénybevételi 
szándékát a polgármestertől kell kérni a tervezett igénybevétel előtt legalább 5 
munkanappal. A polgármester az állandó közművelődési programok időpontjának 
figyelembevételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező 
esetén a helyiséghasználatra az a kérelmező jogosult, aki elsőként jelezte a 
szándékát és a terembérleti szerződést aláírta.  

 
1.2. A helyiségek a következő ünnepnapokon, munkaszüneti napokon és egyéb 

napokon nem vehetők bérbe: január 1., március 15., nagypéntek, húsvét vasárnap 
és hétfőn, május 1. pünkösd vasárnap és – hétfőn, augusztus 20., október 23., 
november 1., december 24-25-26.  

 
1.3. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként, a nadapi civil szervezetek részére 

részére, kérelemre ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek 
igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a képviselő-testület dönt a 
helyiségek ingyenes vagy kedvezményes igénybevételének lehetőségéről.  

 
1.4. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, 

aki teljes anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a közösségi színterek 
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berendezési tárgyaiért, a használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani 
a használati szabályokat. 

 
 

2. A közösségi színtér nyitva tartása: 
 

Hétfő:      10:00 – 14:00  
Kedd:      zárva 
Szerda:      14:00 – 18:00 
Csütörtök:     zárva 
Péntek:      16:00 – 19:00 
Szombat:      10:00 – 13:00 
Vasárnap:     igény szerint 

                 
 
2.2. A terembérleti szerződéssel rendelkezők – a nyitvatartási időtől eltérően – a bérleti 

szerződésben meghatározott időpontban és ideig veheti igénybe a közösségi színteret.  
 
3. A közösségi színterek helyiség/helyszín díjmentes és díjköteles használata 

 
3.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 
3.1.1. a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló 
rendezvények, 
3.1.2. a településen működő civil szervezetek általi igénybevétel, 
3.1.3. a lakosság ingyenes egészségügyi szűrése/vizsgálata;  
3.1.4. a lakosság általi vagy a település lakosságát kiszolgáló, közérdekű nem belépő 
fizetéséhez kötött rendezvények, programok esetén. 
3.1.5.országgyűlési képviselők, EU parlamenti képviselők, önkormányzati képviselők és 
polgármester választás kampányidőszakában jelölő szervezetek, jelöltek által 
kampányrendezvény tartása céljából, valamint kampányidőszakon kívül is a mindenkori 
parlamentben jelenlévő politikai pártok által tartott megbeszélések, tájékoztatók, gyűlések 
céljára,  
3.1.6. A díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző 
tevékenységet nem folytathat. 
 
3.2. Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 
3.2.1. üzleti célú tevékenységek igénybevételére, 
3.2.2. magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására. 
 
   
4.A közösségi színtér használatára vonatkozó szabályok  
4.1. A közösségi színtér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére az 
önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult.  
4.2. A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:  

- a megállapodó felek adatait,  
- a helyiség pontos megnevezését, címét,   
- a használat időtartamának pontos meghatározását, az igénybevétel jellegét, 
- a rendezvény várható létszámát, 
- a használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése, 
- a kapcsolattartó személy megjelölése, 
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- a felek kötelezettségeit és jogait, 
- a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, 

eszközök nem rendeltetésszerű használatából bekövetkezett károk megtérítésének 
vállalását, 

- a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 
vállalását. 

4.3. A közösségi színtér használatára vonatkozó díjakat az Önkormányzat külön határozatban 
állapítja meg. A bérleti díj megfizetésére vonatkozó szabályokat a terembérleti szerződésnek 
kell tartalmaznia.   
 
5. A közösségi színtér általános házirendje 
5.1 A közösségi színteret, helyiséget nyitva tartási időben minden érdeklődő látogathatja, 
igénybe veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.  
5.2. A közösségi színteret, helyszínt annak rendeltetése szerint, - szervezett, kötött program 
kivételével – minden érdeklődő, - igénybevételi szándék bejelentése nélkül - szabadon 
használhatja. 
5.3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevétel esetén, annak teljeskörű felelősség 
vállalásával történhet. 
5.4. A közösségi színtér helyszínein minden látogató köteles a közösségi és társas élet 
szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani. 
5.5.   A közösségi színtérként működő helyiség/helyszín, közösségi célokat szolgál, ezért 
védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a 
tisztaság és rend megóvása minden látogató kötelessége. 
5.6. A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az önkormányzat felelősséget nem vállal. 
5.7. A közösségi színtér helyiségeiben 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt 
korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. 
5.8. A házirend, jogvédelmi előírások betartásáért, valamint betartatásáért, a polgármester 
vagy az általa megbízott felelős személy egyszemélyben felel. 
5.9. A házirend betartása, minden látogató számára kötelező. 
 

 
 
 
 

Előzetes hatásvizsgálat 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének   hatáskörében eljáró Nadap 
Község Polgármesterének 9/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 

Társadalmi hatások 
A rendelet megalkotásának célja a lakosság közművelődéshez való joga gyakorlásának 
biztosítása. Az önkormányzat feladata, hogy az ehhez szükséges feltételrendszert, 
intézményrendszert biztosítsa. Az új önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési 
feladatait, céljait határozza meg, figyelemmel a lakosság helyi művelődési igényeire és 
kulturális szükségleteire, ekként jelentős társadalmi hatása van. 
 
Gazdasági, költségvetési hatások 
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A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása nincs. A 
korábbi finanszírozási és támogatási struktúra nem változik. 
 
Környezeti hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs 
 
Egészségügyi követelmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  
nincsenek. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható  
következményei 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 83/A. § (1) bekezdése ad felhatalmazást a 
közművelődési rendelet megalkotására, mely szerint „ A települési önkormányzat a helyi 
társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e 
törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a 
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza 
meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának 
formáját, módját és mértékét.” A rendelet megalkotása törvényi kötelezettség, így annak 
elmaradása mulasztásos törvénysértést eredményez. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
egyelőre csak részben állnak rendelkezésre. 

 
 

Indokolás 
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének   hatáskörében eljáró Nadap 
Község Polgármesterének 9/2020.(V.20.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Általános indokolás 

A szabályozás célja egyfelől, hogy harmóniát teremtsen a jelenlegi gyakorlattal, másfelől, 
hogy a település közművelődési alapszolgáltatások biztosításával és fejlesztésével kapcsolatos 
elképzelések jogi keretét megteremtse. A törvény felhatalmazásának megfelelően a 
szabályozás meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó 
közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 

A Kormány a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel Magyarország területére veszélyhelyzetet 
hirdetett. Ennek nyomán alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint 
ebben a helyzetben a képviselő-testületet megillető feladat- és hatásköröket a polgármester 
gyakorolja. Ennek alapján alkotja meg a polgármester a rendeletet. 



 13 

 
Részletes indokolás 

Az 1-2. §-hoz 
A törvényi felhatalmazásnak megfelelően tartalmazza a rendelet célját és hatályát  
A 3-4. §-hoz 
E rendelkezések tartalmazzák az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait 
feladatait és a támogatott feladatokat. 
Az 5-6. §-hoz 
A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteit szabályozza. 
A 7. §-hoz 
A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek felsorolását 
tartalmazza. 
A 8-9. §-hoz 
A közművelődési tevékenység irányításának és ellenőrzésének szabályait fogalmazza 
meg, valamint a finanszírozásának alapelveit. 
10.§-hoz 
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 


	Rendelet   X

