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Nyílt ülés dr. Tanai Judit jogász

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 26-i ülésén megalkotta Új,
a helyi közmüvelődésröl szóló 29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet). A Békés Megyei Kormányhivatal I latósági Főosztálva észrevételt légalmazott meg
a Rendelet 3. *-ával kapcsolatosan, amely szerint az indokolatlan ismétlés elkerülése érdekében
szükséges annak hatályon kívül helyezése. Jelen előterjesztéssel. illetve a Rendelet megfelelő
módosításával ennek teszünk eleget.

Előzetes hatásvizsgálat

a helyi közmüvelődésről szóló
29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi cxxx. tönény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály’
elökészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselö-testWetét tájékoztatni keR

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben fogbltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
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A Rendelet megalkotásávat eleget tesZ az Önkormányzat a Békés .Megyei Kormányhivatal
szakmai segítségnyújtásában foglaltaknak.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkamazásához szükséges személyi, tárgyi. szervezeti és péigyi feltételek az
Önkomiánvzatnál rendelkezésre állnak.

Az előterjesztésben kifejtettek egyben a jogszabály-tervezet jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 1$. -a szerinti általános indokolását is képezi.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a helyi közmüvelődésről szóló
29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A rendelet-tervezeti. $-áIioz: A Rendelet 3. *-ának hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

A rendelet-tervezet 2. -ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi rendelet-tervezetet szíveskedjen
elfogadni.

[latáridő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2019. január 24. I

I ó ábor

p Igánriester

9
Jogi ellenjegvzö

Pénzügyi ellenj egyző
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTŰLETE
_12019. (._J

önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről szóló

29/20 18. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TE!? VEZET)

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművetődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. *-ban kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1) bekezdés
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 24. * (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő
testületi bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekröl. a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelödésröl szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. (1) bekezdésében a
Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat. a
Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli cl:

1. Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közmüvelödésről szóló 2912018. (X. 26.) önkormányzati rendeletének 3. -a.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

B ék é s, 2019. január_.

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február hó

____.

napján.

Támok Lászlónó

jegyző
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