
ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2019. augusztus 27-én tartandó ülésére 

 
 

A 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester választáson közreműködő 

helyi választási bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény rendelkezései szerint a 
helyi választási bizottság (továbbiakban: HVB) megbízatása a helyi 
önkormányzati választásokig tart. Ez tehát azt jelenti, hogy a 2014-ben 
megválasztott, jelenleg működő HVB megbízatása lejárt. Fent említett törvény 
23. §-a alapján az új, háromtagú helyi választási bizottságot, illetve legalább két 
póttagját, - legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg a 
Képviselő-testület, a helyi választási iroda vezetője által tett indítvány alapján. 
Ez a dátum ebben az évben 2019. szeptember 1. A helyi választási bizottság 
tagjai, megválasztásukat követően, összeférhetetlenségi nyilatkozatot kötelesek 
tenni, továbbá a polgármester előtt esküt. 
A választott bizottsági tagok száma kiegészülhet a jelölő szervezet(ek), továbbá 
a független jelölt(ek) képviselőjével, ők a HVB delegált tagjai, akiknek jogai és 
kötelességei megegyeznek a választott tagokéval, azzal a különbséggel, hogy a 
részükre tiszteletdíj nem jár. A HVB a működésének tartama alatt hatóságnak, a 
tagjai pedig hivatalos személynek minősülnek. 
 
A szavazatszámláló bizottságok megválasztására az országgyűlési 
képviselőválasztásokat megelőzően került sor, melyek megbízatása négy évre 
szól, így az összetételük módosítására csak abban az esetben lesz szükség, ha a 
2019. szeptember 9-én lezáruló jelölt ajánlást követően összeférhetetlenségi 
problémák merülnek fel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a HVB tagjaira vonatkozó 
javaslatomat a melléklet szerint fogadja el! 
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Határozati javaslat 
 

Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
 

……/2019. (VIII. 27.) határozata 
 

 
A 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és 

polgármester választáson közreműködő 
helyi választási bizottság tagjainak megválasztására 

 

Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző, mint a Helyi 
Választási Iroda vezetője előterjesztésében megtárgyalta a 2019. október 13-án 
sorra kerülő önkormányzati képviselő és polgármester választás alkalmából 
közreműködő helyi választási bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot, és az 
2013. évi XXXVI. törvény 23. §-a alapján az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának: 
 
 Nagy Mihályné  tag  Kengyel, Petőfi út 26/A. 
 Kókai Gabriella  tag  Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 44. 
 Gál Istvánné  tag  Kengyel, Bajcsy-Zsilinszky út 90. 

Szűcs Alexandra  póttag  Kengyel, Szabadság út 19. 
 Lengyel József  póttag  Kengyel, Kossuth út 73. 
 
lakosokat választja meg. 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Dr. Bartók László jegyző 

Értesülnek:  

1. Képviselő-testület tagjai Helyben 
2. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Helyben 
3. A Helyi Választási Bizottság tagjai Helyben 
4. Irattár 

 
Kengyel, 2019. augusztus 15. 
 

              Dr. Bartók László 
                jegyző 
             a Helyi Választási Iroda vezetője 



Előterjesztés 

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2019. augusztus 27-i ülésére 

 

A helyi közművelődésről szóló 8/2008.(IX.01.)  
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Kengyel Község Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló rendeletét 2008. évben 
alkotta meg, melyet 2015-ben módosított. 
 
A közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 
határozza meg, mely 2018. január 1-el újra szabályozta a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait.  
A törvény szabályozza továbbá a közművelődési rendelet tartalmi elemeit. A 83/A. § (1) 
bekezdése alapján felhatalmazza az önkormányzatot, hogy a helyi társadalom művelődési 
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a rendelet módosítását indokolja egyrészt a 
közművelődési törvényben foglaltakkal való összhang megteremtése, másrészt a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény szabályainak való megfelelés, hiszen a 2015-ben módosított 
rendeletben lévő jogszabályi hivatkozások, már részben hatályukat vesztették. 

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 
kiegészíteni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 

 

Kengyel, 2019. augusztus 26. 
 
 
 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László  
polgármester helyettesítő jegyző 

 
 
 
 
 
 

 



Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2019. (…..) önkormányzati rendelete a 

helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 

Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 73. § (2) bekezdésben, a 76. § (1)- (2) bekezdésben 
és a 77. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: 
 
 
                                                                A rendelet célja 
 
1. § (1) E rendelet célja, hogy Kengyel Község Önkormányzata (a továbbiakban: 
önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a 
helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési 
feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét. 
 

(2) Az önkormányzat elismeri, hogy Kengyel község minden polgárának joga van 
kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi 
fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. 
Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti. 
 

 A rendelet hatálya 
 

2. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt 
vevő, Kengyel községben lakó állampolgárokra, az önkormányzat közművelődési 
intézményeire, azok alkalmazottaira, a rendelet által szabályozott, közművelődési 
megállapodás vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok 
fenntartóira és működtetőire, a képviselő-testületre és szerveire, a polgármesteri hivatalra. 

 
Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai 

 
 

3. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való 
hozzáférés jogát és lehetőségét. 

(2) Az önkormányzat adottságainak figyelembe vételével megszervezi a közművelődési 
alapszolgáltatásokat, melyek: 

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

 
(3) A közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének keretében biztosítja: 

a) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét, 

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 



 
(4) Az önkormányzat biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített 

rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés 
alapfeladatait 

 
(5) Kengyel Község Önkormányzata a helyi közművelődési tevékenységek keretében az 

alábbi feladatokat támogatja: 
1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek 

biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének 
növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését. 

2.  A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának 
segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének 
szakmai támogatása. 

3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, 
rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele. 

4. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen 
belül állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtár 
állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a 
törvényi előírások alapján biztosítja. 

5. A szabadidő kulturált eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, nyilvános 
olvasóterem működtetése, a közönség számára internetezési lehetőség biztosítása. 

6. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos 
állománygyarapítása.  

7. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil 
szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti 
kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése. 

8. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, 
kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi 
társadalom egyéb rétegeivel. 

9. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése. 
10. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozási közösségi igényekhez 

szükséges feltételek biztosítása. 
11. A település helytörténetét bemutató, kulturális hagyományokat felelevenítő, a helyi 

művészeti értékekre figyelmet felhívó programok szervezése és lebonyolítása. 
12. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. 

 
                

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke 
 

4.§ (1) Az önkormányzat a rendelet 3. §-ában foglalt alapszolgáltatások folyamatos 
ellátása érdekében közművelődési intézményt működtet. 

(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a József Attila Művelődési Ház és 
Könyvtár ( a továbbiakban: intézmény) intézmény útján látja el. 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő 
számú szakember foglalkoztatását. 

(4) Az intézmény Kengyel Község Önkormányzata fenntartásában működő, 
gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdasági feladatait 
Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan 
működő és gazdálkodó szerv látja el. 

(5) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a 
kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához. 



(6) Az intézmény kulturális programja, munkaterve, továbbá a nyilvános könyvtár 
éves szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyással válik 
érvényessé. 

 
 

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete 
 

5.§ (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési 
feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Kengyel Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete gyakorolja. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési intézménynek a törvényességi ellenőrzését a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el. 

(3) Az Önkormányzat intézményinek szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület szakmai 
beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el. 

(4) A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvényben meghatározottak alapján a helyi lakossági képviselete 
érdekében legfeljebb hároméves időtartamra egy-egy Közművelődési Kerekasztal 
alakítható. 

 
A közművelődésben együttműködő partnerek 

 
6.§ Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik: 
a) a Kengyelen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, 

hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, 
személyekkel, 

b) Egyházakkal, 
c) Oktatási, nevelési intézményekkel, 
d) Civil szervezetekkel, alapítványokkal. 

 
Záró rendelkezések  

 
7.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével 

egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 8/2008.(IX.01.) 
önkormányzati rendelet. 

 
Kengyel, 2019. augusztus ………... 

 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László  
polgármester helyettesítő jegyző 

 



ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
____/2019.______) önkormányzati rendelethez 

 
 

 
 
1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 

A rendeletnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs. 
 
2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

Jelen rendelet-tervezet  minimális adminisztratív teher jelentkezik.  

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége 

Jogszabályi kötelezettsége az önkormányzatnak a közművelődési rendelet megalkotása. 

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

A jogszabály alkalmazásához a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak. 

 

 
 
Kengyel, 2019. augusztus……. 

Nagy Szilárd  
polgármester 



Indokolás 

 

Kengyel Község településképének védelméről szóló 

____/2019. (_______) önkormányzati rendelethez 
 

1-2. §.-okhoz 
A rendelet céljáról, hatályáról rendelkezik. 

3.§-hoz 
A közművelődési alapszolgáltatásokat tartalmazza, illetve a helyi közművelődési tevékenység keretében 
támogatott feladatokat. 
 

4.§-hoz 
A feladat ellátás módjára vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. 
 

5.§-hoz 
Az irányításra, ellenőrzésre képviseletre vonatkozó eljárási szabályokat tartalmazza. 
 

6.§-hoz 
Az együttműködő partnereket sorolja fel. 
 

7.§-hoz 
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
 
Kengyel, 2019. augusztus….. 
 
 

Nagy Szilárd        Dr. Bartók László 
polgármester        helyettesítő jegyző 

 
 

 
 



Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől 
E L Ő T E R J E S Z T É S  

A Képviselő-testület 2019. augusztus 27.-i ülésére 
 

 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
  
Idén később jelent meg a közművelődési érdekeltségi hozzájárulás pályázati kiírása, melynek beadási határideje 
2019. szeptember 9. 
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati rendszere szerint , a  pályázónak a pályázat beadásá-
ról, és a sajáterő meglétéről 30 napnál nem régebbi nyilatkozata szükséges. 
Az érdekeltségnövelő pályázathoz szükséges önerőt az önkormányzat  a 2019. évi  költségvetésében a József 
Attila Művelődésiház és könyvtárnál ezen a címen képezte meg, összege: 762 ezer Ft. 
A közművelődési intézmény a pályázati összegen berendezési tárgyakat ( asztalokat) , csoport  szeretne vásá-
rolni. 
 
Mindezek alapján kérem az előterjesztés  megvitatását. 
  
 
_____/2019.(VIII.27) Kt.  
H a t á r o z a ti javaslat 
 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
 

 
Kengyel Községi Önkormányzat pályázatot nyújt be  2019. évi Közművelődési ér-
dekeltségnövelő támogatásra.  

Az önkormányzat a pályázathoz a sajáterőt: 762 ezer forintot a Kengyeli  József 
Attila Művelődési Ház ás Könyvtár 2019. évi költségvetésében , megképezte és a 
pályázathoz biztosítja. 

 
 

Erről értesül: 

1. Nagy Szilárd polgármester 
2. Dr. Bartók László helyettesítő jegyző 
3. József Attila Művelődési Ház és Könyvtár 
4. Irattár 

 
 
 

Kengyel, 2019. augusztus 26. 
 
 
 
 
 

Nagy Szilárd  Dr. Bartók László 
polgármester  helyettesítő jegyző 

 
















































