
Izsák Város Polgármesterétől 

 

Előterjesztés 

 

A Képviselő-testület 2019. április 16-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016 (IX.21.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg a települési önkormányzatok közművelődési 

feladatait. A Tv. települési önkormányzatok közművelődési feladatait szabályozó rendelkezéseit a 

jogalkotó módosította, ezért indokolttá vált az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról 

szóló 13/2016 (IX.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása.  

A Tv. 76. § (6) bekezdésében meghatározottak alapján az 5000 fő lakosságszám feletti 

települési önkormányzatok a közművelődési alapszolgáltatásokból legalább kettő további 

közművelődési alapszolgáltatást szerveznek meg. A törvényi előírásra tekintettel az Ör. 4. §-a 

a h) és i) pontokkal egészül ki.  

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 13. § (3) bekezdésében 

kötelező jelleggel meghatározza a művelődési házak nyitvatartási rendjét. A miniszteri 

rendelet előírásának érvényesülését a helyi kulturális rendeletben az Ör. 12. § (3) 

bekezdésének módosításával teszi lehető a jogalkotó.  

Az Ör. tervezetben szereplő további módosítások technikai jellegűek. A módosítások 

végrehajtását az Ör. megalkotása óta a Tv-ben bekövetkezetett jogszabályi változások 

hatálybalépése indokolta.   

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 12. § (1) bekezdése 

értelmében a módosító rendelkezés a hatálybalépéssel egy időben végrehajtottá válik és a Jat. 

12. § (2) alapján a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást követő napon hatályát 

veszti. A Jat. hivatkozott rendelkezéseire tekintettel az Önkormányzat kulturális feladatainak 

ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendeletet módosításáról szóló 5/2017 

(IV.26.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése indokolt.   

Tisztelt Képviselő-testület! 

A benyújtott tervezet elfogadásával az Ör. szabályozási tartalma a jogszabályi előírásnak 

megfelelő lesz, így javasolom annak jóváhagyását. 

Izsák, 2019. április 16.  

  

 

 

Mondok József 

polgármester 
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2019.(__.__.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016 (IX.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 
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IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

__/2019.(__.__.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016 (IX.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

1. §  

 

Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016 (IX.21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § „76.§ (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a 

„76. § (3) bekezdésében” szövegrész lép.  

2. §   

 

Az Ör. 4. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (3) 

bekezdésében” szövegrész lép. 

3. §  

Az Ör. 4. §-a a következő h) és i) pontokkal egészül ki: 

„h) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.,  

i) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.” 

4. § 

 Az Ör. 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3)  A művelődési központ nyitvatartási idejét a művelődési központban ki kell függeszteni. 

A művelődési központ - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét hat 

napján, legalább napi 8 órában nyitva tart, továbbá legalább a hét négy napján magába kell 

foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.” 

5. §  

Az Ör. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

(4) A közművelődési és kulturális feladataik megvalósítása során az (1)-(2) bekezdésben 

felsorolt intézmények és szervezetek tájékoztatás és információnyújtás céljából az Izsáki 

Hírek és az Izsáki televízió szolgáltatásait az alábbiak szerint vehetik igénybe: 

a) a közlésre tervezett anyagot (írt és képi formátumban), utólag is ellenőrizhető módon, a 

közlésre jogosult aláírásával juttatják el a felelős szerkesztőkhöz, 



b) a benyújtott anyag tartalmáért, annak tényszerűséért a benyújtó felel, amennyiben abban 

jóváhagyása nélkül történik módosítás, úgy a változtatás következményeiért a szerkesztők 

a felelősek, 

c) a közlésre tervezett anyag méretét (időtartamát), képi és filmanyagát a szerkesztőkkel kell 

egyeztetni és törekedni kell, hogy a megjelenés, bemutatás biztosítsa a közzétételi szándék 

teljességét, egységét és hitelességét, 

d) a szolgáltatások igénybevételéért az önkormányzati intézményeknek és a felsorolt 

szervezeteknek díjat nem kell fizetniük, kivétel az az eset, ha a közlés, közzététel az Izsáki 

Hírek szokásos előállítási költségét legalább 20 százalékkal megnöveli. Ebben az esetben a 

különbözeti költség 50 százalékát kell megfizetnie a közzé tevőnek, 

e) a közzétételre kerülő anyag tartalmának az (1) –(2) bekezdésben meghatározott 

intézmények és szervezetek nyilvános belső szervezeti- működési, oktatási- közművelődési 

és kulturális tevékenységéhez kell kapcsolódnia.  

 

6. § 

 

(1) Az Ör. 5. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (3) 

bekezdés d) pontjában” szövegrész lép. 

(2) Az Ör. 6. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (3) 

bekezdés e) pontjában” szövegrész lép. 

(3) Az Ör.7. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés e) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (4) 

bekezdés c) pontjában” szövegrész lép. 

(4) Az Ör. 8. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés f) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (4) 

bekezdés b) pontjában” szövegrész lép. 

(5) Az Ör. 9. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés g) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (4) 

bekezdés a) pontjában” szövegrész lép. 

(6) Az Ör. 10. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés h) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (4) 

bekezdés b) pontjában” szövegrész lép. 

(7) Az Ör. 11. § „Kult. tv. 76.§ (2) bekezdés i) pontjában” szövegrész helyébe a „76. § (4) 

bekezdés a) pontjában” szövegrész lép. 

 

7. §  

 

(1) Ez a rendelet 2019. április 17-én hatályba lép és hatályát veszti 2019. április 18-án. 

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 

13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendeletet módosító 5/2017 (IV.26.) önkormányzati 

rendelet.  

 

Izsák, 2019. április 16.  

Mondok József  Bak Nándor  

polgármester jegyző 
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