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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. november 23-ai nyilvános ülésére
Tárgy:

A helyi közművelődésről szóló 39/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Parapatics Tamás csoportvezető
Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Varga Béláné közművelődési és intézményi referens

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közelmúltban, a 2018. október 26-án tartott ülésünkön hozott 148/2018. (X.26.) határozatunkkal a Tapolca Városi Mozi létesítmény elnevezését Belvárosi Közösségi Ház
elnevezésre változtattuk. A hivatkozott határozatban felkérést kaptam a névváltozással érintett dokumentumok módosítására.
Jelen előterjesztésben a helyi közművelődésről szóló 39/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosítása teszek javaslatot:
Megítélésem szerint a tervezet elfogadásával támogatjuk a közösségi és kulturális célú
kompetencia-fejlesztést, a különféle szemléletformáló dokumentumok készítését, képzések, programok megvalósítását, közösségi innovációk létrehozását Tapolca lakossága számára (e-learning, előadás, foglalkozás, fórum, szakkör, workshop, stb.), elősegítjük a közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport által közzétett pályázati felhívásokra benyújtható pályázatok sikerességét, a Belvárosi Közösségi Ház közművelődési feladatellátását, a szolgáltatások széles körű megismertetését.
Növeljük Tapolca ismertségét, elismertségét a közművelődési feladatellátásunk kibővítésével, az egészségmegőrző programok, tevékenységek szervezésével.

Kérem az előterjesztést megvitatni, a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
közművelődésről szóló 39/2012. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és azt ……/2018. (…..) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Tapolca, 2018. november 12.

Dobó Zoltán
polgármester

1. számú melléklet
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
/2018. (
) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről szóló
39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
39/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet.) 2. §. (2)
bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:
„e) támogatja a közösségi és kulturális célú kompetencia-fejlesztést, a különféle hagyományőrző, szemléletformáló, történeti dokumentumok elkészítését, képzések,
programok megvalósítását, valamint közösségi innovációk létrehozását Tapolca
lakossága számára (e-learning, előadás, foglalkozás, fórum, szakkör, workshop,
stb.)”
2. §.
A Rendelet 4. §. (1) bekezdés c) pontja, helyébe a következő rendelkezés lép:
„c)

Belvárosi Közösségi Ház”
3. §.

A Rendelet 4. §. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Belvárosi Közösségi Ház
a) minden korosztály számára filmvetítést szolgáltat,
b) helyet biztosít pódiumrendezvényeknek, civil szervezetek társas összejöveteleinek,
c) városi házasságkötő teremként működik,
d) helyet biztosít a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet fenntartásában
működő Egészségfejlesztési Iroda részére,
e) „teleház” szolgáltatást biztosít

4. §.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tapolca, 2018. november 23.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.
A helyi közművelődésről szóló 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint öszszegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A módosítás egyrészt a helyi önkormányzat önként vállalt feladatai között a helyi közművelődési és művészeti tevékenység támogató kibővítését tartalmazza, másrészt átvezeti a feladatellátás egyik helyszínének névváltozását, a korábbi Város Mozi létesítmény Belvárosi Közösségi Ház névre történt megváltozását, felsorolja az abban folytatható tevékenységeket.
Ennek a költségvetési bevételekre és kiadásokra gyakorolt hatása csekély, azonban városunk látogatottságára, ismertségére, elismertségére jelentős hatást gyakorolhat;
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A módosítással elősegítjük a környezetvédelmi, egészségfejlesztő-, védő tevékenységek kiteljesedését;

ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A Tervezet elfogadása többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A Tervezet elfogadása elősegíti a közösségvezérelt településfejlesztés konstrukció keretében a „Közösen Tapolcáért” Helyi Akciócsoport által közzétett pályázati felhívásokra benyújtható pályázatok sikerességét, a Belvárosi Közösségi Ház közművelődési
feladatellátását, a szolgáltatások széles körű megismertetését.
A szabályozás elmaradásnak jogszabályon alapuló következménye nincs.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

