
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ EL ŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉR ŐL 
 

Rendelet-tervezet címe: 
 

Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló 3/2000.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hatás: 

Egyéb  
hatás: 

 
A közművelődési rendelet, módosítását 
követően is betölti társadalmi-gazdasági 
hatását, hiszen a testület továbbra is 
biztosítja a településen a közművelődés 
feltételrendszerét. 
 

A tervezet révén az 
önkormányzat 
közművelődésre fordítandó 
forrásai, az alacsonyabb 
képzettségű személy 
foglalkoztatása következtében, 
csökkenni fog. 
 

Nincs 

 
 

Nincsa Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: a megváltozott körülményekhez kell igazítani a rendeleti szabályozást. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a rendeletmódosítás elmaradásának nem várható következménye. 
 
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. 
 

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
      KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
…/2016. (I. ...)  

 
ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e  

 
a helyi közművelődésről szóló 

3/2000. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi XCL. 
törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A helyi közművelődésről szóló 3/2000. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  
4. §-a alcíme helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„4.§ A helyi közművelődés színterei” 

2.§ 
 
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6.§ A képviselő-testület az 5. §-ban foglalt feladatok megvalósítását közművelődési 
szakember foglalkoztatásával biztosítja.” 

3.§ 
 
Jelen rendelet 2016. február 1. napján lép hatályba. 
 
Molnár Balázs        Nagy Gáborné 
polgármester                   jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2016. január ….. 
  
Nagy Gáborné 
jegyző 



 
Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel/Fax: 85/539-036 
 
Ügyiratszám: 193/1/2016. 
 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
a helyi közművelődésről szóló 

3/2000.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1..2016.(I…..) önkormányzati rendelet indokolása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület 2000. évben alkotott rendeletet a közművelődésről. 
Rendeletében meghatározta 

- a közművelődési rendelet céljait 
- a település közművelődési feladatait 
- a közművelődési formákat 
- az önkormányzat közművelődési feladatainak finanszírozási formáit. 

 
A rendelet a közművelődési feladatok megvalósítását felsőfokú szakirányú szakképesítéssel 
rendelkező személlyel való megvalósítását írta elő. 
Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről  szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet mellékletében a „Közművelődési 
munkakörök” betöltéséhez a következő előírásokat tartalmazza: 

közművelődési 
szakember I. 

H egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 
menedzser (népművelő, közművelődési előadó) 
szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi 
végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú 
közművelődési szakember, vagy felsőfokú 
kulturális menedzser szakképesítés 

  

I egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 
menedzser (népművelő, közművelődési előadó) 
szakképzettség és 1984. szeptember 1-je előtt 
doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi 
bölcsészettudományi doktori cím, vagy 1984. 
szeptember 1-je után szerzett 
bölcsészettudományi egyetemi tudományos 
fokozat (dr. univ.) 

    egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 
menedzser (népművelő, közművelődési előadó) 
szakképzettség és szakirányú továbbképzésben 
szerzett szakvizsgával egyenértékű szakképesítés 
 
 

  

 



 

J egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 
menedzser (népművelő, közművelődési előadó) 
szakképzettség és az 1993. évi LXXX. törvény 
119. §-ának (1) bekezdése szerinti tudományos 
fokozat, vagy a 120. §-ának (3) bekezdése 
szerinti mester (DLA) fokozat 

közművelődési 
szakember II. 

F főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, 
közművelődési előadó) szakképzettség, vagy 
tanítói oklevéllel szerzett közművelődési, 
népművelői szakkollégiumi képesítés, vagy nem 
szakirányú főiskolai végzettség és a 
szakképzésben szerzett felsőfokú közművelődési 
szakember, vagy felsőfokú kulturális menedzser 
szakképesítés 

  

G főiskolai szintű művelődésszervező (népművelő, 
közművelődési előadó) szakképzettség és a 
munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt, 
szakképzésben szerzett szakvizsgával 
egyenértékű szakképesítés 

közművelődési 
szakember III. 

D szakképzésben szerzett népművelési szervező, 
ügyintéző, középfokú közművelődési 
szakember szakképesítés 

 

Javasolom a testületnek, hogy a megüresedett álláshelyet a közművelődési szakember III. 
képesítési előírásoknak megfelelő személlyel töltse be a jövőre, a rendeletének ezen előírását 
így módosítsa. 
 
 
Kéthely, 2016. január 22. 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 


