
1. Napirend  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása  

 

 

1 .  N a p i r e n d  

 
ELŐTERJESZTÉS  és előzetes hatástanulmány  

a helyi  közművelődé si  fe ladatok el látásáról  szóló önkormányzat i  rendelet  

módosí tása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A helyi közművelődési feladatok ellátását Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020. (IV.23.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) szabályozza. 

 

Az önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése felsorolja a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása 

érdekében az önkormányzat által biztosított közösségi színtereket.  

Új közösségi színtérként javasoljuk rögzíteni az önkormányzat tulajdonát képező, a szervezeti és működési 

szabályzatban telephelyként szereplő Bánk, Petőfi út 27. szám alatti helyi védelem alatt álló népi lakóház 

ingatlant – a szervezeti és működési szabályzattal összhangban - „Mari néni háza” megnevezéssel.  

Az ingatlan felújítása és a mellékelt rajz szerinti közösségi célú hasznosítása céljából  a Magyar Falu Program 

keretében lehetőség van a közösségi célú épületek felújítására pályázati támogatás iránti kérelem benyújtására, 

melynek előfeltétele, hogy a felújítandó ingatlan a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

önkormányzati rendeletben közösségi színtérként rögzítésre került.  

 

Mindezek alapján javaslom az előterjesztett helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását. 

 

A rendelet tervezet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19.§ (2) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a lakosság közvetlen tájékoztatására az SzMSz-ben rögzítettek szerint a www.bank-falu.hu 

honlapon keresztül közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő 

rendelet-tervezetről, és a jogszabály tervezete megismerhető és véleményezhető legyen. 

A rendelet-tervezetre vonatkozóan esetlegesen beérkező észrevétel a képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül. 

 

Előzetes hatástanulmány: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése 

során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan: 

 

A rendelet-tervezet: 

- Társadalmi hatás: Az új közösségi színtér társadalmi-közösségi célokat, Bánk közösségét szolgálja. 

- Gazdasági hatása: A rendelet-tervezetnek számottevő gazdasági hatása nincs. 

- Költségvetési hatása: A rendelet-tervezetnek költségvetési hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

- A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

- A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet tervezet alkalmazása az 

önkormányzati hivatal részére további adminisztratív terhet nem jelent. 

- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, a közművelődési 

alapszolgáltatások biztosításához szükséges közösségi színterek meghatározása a képviselő-testület 

hatáskörébe tartozik. 

- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: az önkormányzat által biztosított közösségi 

színterek a hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint maradnak érvényben.. 

- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a 

meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható. 

- A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti.  

 

Javaslom a mellékelt helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és elfogadását. 

 

Bánk, 2022. február 8. 

 Tisztelettel: 

  Torma Andrea 

  polgármester 

http://www.bank-falu.hu/

