Izsák Város Polgármesterétől.
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. április 25-én tartandó ülésére.
Tárgy: Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.)
önkormányzati rendeletének módosítása.
Tisztelt Képviselő-testület!
Az izsáki médiaszolgáltatással kapcsolatos napirend kapcsán került elfogadásra a
8/2017.(02.07.)
számú
határozat,
melynek
harmadik
pontja
szerint
„
Módosítani kell az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(IX.21.)
önkormányzati rendelet 1. és 12.§- ait. Határidő: 2017. március 31.
Felelős: Bagócsi Károly címzetes főjegyző”
A döntést megelőző előterjesztés egy lakossági bejelentéshez kapcsolódik és a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal a jegyző Urat bízta meg a szükséges vizsgálat lebonyolításával és a
megoldást jelentő szabályozás elkészítésével. Alapvető feladatunk most az, hogy a korábbi
rendelet szabályozásait felülvizsgáljuk és azt kell szabályoznunk, hogy a 12. §-ban
meghatározott szervezetek a kulturális, közművelődési feladataik megvalósítása során
igénybe vehetik-e és milyen módon az Izsáki Hírek és a televízió, mint szolgáltatásokban
rejlő tájékoztatási, információ nyújtási lehetőségeket.
Álláspontunk szerint a kulturális feladatok döntő többségét az Izsáki Általános Művelődési
Központ szervezeti keretében működő Művelődési Ház látja el. A további szervezetek
tevékenysége részben jogszabályi kötelezettségeik alapján, részben pedig a város kulturális
életéhez kapcsolódó feladataikon alapul.
Az újság és a televízió – mint a kulturális események nyilvánossága, a tájékoztatás formája
és mint infrastruktúra – kapcsolódik tevékenységükhöz. A már korábban kialakult gyakorlat
is mutatja, hogy ezeken túlmenően a média helyi eszközei nem adnak további lehetőségeket.
A
média szolgáltatással kapcsolatban a kulturális feladatok ellátására kötelezett
Önkormányzat a szükséges döntéseit meghozta:
- a fenntartással kapcsolatos költségekre megfelelő előirányzatot biztosított és a feladatot
kiszervezte az Izsáki Inno- Kom Nonprofit Kft- hez,
- a lap impresszuma módosításra került és a továbbiakban már nem önkormányzati lap,
- átalakult a szerkesztő bizottság és jelenleg nem áll fenn összeférhetetlenség,
- a televízió vonatkozásában az üzemeltetés rendezett.
A korábban felmerült helyiségi elhelyezés jelenleg is vizsgálat alatt áll.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör) 1.§a jól és célszerűen szabályozza a helyi közművelődés céljait. Mivel a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 76.§-a további kötelező feladatokat határoznak meg, így e két szabályozásai forma
elegendő keretet (tartalmat) szab a helyi feladatok ellátásának.

-2A 10.§ d) pontja szerinti hatályos szabályozás: „ A Kult.tv. 76.§ (2) bekezdés h) pontjának
megvalósulása különösen:
d) helyi újság kiadása, helyi televízió működtetése.”
szabályozás módosításra szorul, mivel ezeket a feladatokat már nem közvetlenül az
Önkormányzat látja el, csupán a kiadáshoz és működtetéshez biztosítja a szükséges pénzügyi
feltételeket.
Javasolt megoldás:
d) az Izsáki Hírek kiadásához és az Izsáki televízió működtetéséhez szükséges pénzügyi
feltételek biztosítása.
A 12.§ jelenleg hatályos szövege:”
4. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
12.§
(1) Az Önkormányzat az 1 §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátását az Izsáki
Általános Művelődési Központ fenntartásával biztosítja.
(2) A közművelődési feladatok megvalósítását segítik:
a) Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola,
b) Izsákért Közalapítvány,
c) városban működő civil szervezetek, egyházak.
d) Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Az (1) bekezdés pontosításra szorul, mivel a közművelődési feladatok csak egy részét
képezik az Izsáki Általános Művelődési Központ, mint intézmény feladatainak. Pontosan
csak a Művelődési házra lehatárolni sem lehet, mivel a könyvtár is ilyen szintén, így a
pontosítás a következő lehet:
Az Önkormányzat az 1.§-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátását a (2)
bekezdésben felsorolt szervezetek bevonásával az Izsáki Általános Művelődési Központ
intézményi keretein belül biztosítja.
A korábban leírt média üzemeltetési, fenntartási változások miatt kiegészítésre szorul, mivel
a kapcsolódó feladatokat az Izsáki Inno-Kom Nonprofit Kft látja el. Ennek megfelelően
javasoljuk az e) alpont beiktatását.
Mivel a módosítás meghatározó pillére az, hogy a szervezetek milyen módon és mire
vehetik igénybe a helyi médiák tájékoztatási és információnyújtási tevékenységét egy új
bekezdés beépítését javasoljuk.
(3) A közművelődési és kulturális feladataik megvalósítása során az (1)-(2) bekezdésben
felsorolt intézmények és szervezetek tájékoztatás és információnyújtás céljából az Izsáki
Hírek és az Izsáki televízió szolgáltatásait az alábbiak szerint vehetik igénybe:
a) a közlésre tervezett anyagot (írt és képi formátumban), utólag is ellenőrizhető módon, a
közlésre jogosult aláírásával juttatják el a felelős szerkesztőkhöz,
b) a benyújtott anyag tartalmáért, annak tényszerűséért a benyújtó felel, amennyiben abban
jóváhagyása nélkül történik módosítás, úgy a változtatás következményeiért a szerkesztők a
felelősek.

-3c) a közlésre tervezett anyag méretét (időtartamát), képi és filmanyagát a szerkesztőkkel kell
egyeztetni és törekedni kell, hogy a megjelenés, bemutatás biztosítsa a közzétételi szándék
teljességét, egységét és hitelességét.
d) a szolgáltatások igénybevételéért az önkormányzati intézményeknek és a felsorolt
szervezeteknek díjat nem kell fizetniük, kivétel az az eset, ha a közlés, közzététel az Izsáki
Hírek szokásos előállítási költségét legalább 20 százalékkal megnöveli. Ilyenkor a
különbözeti költség 50 százalékát kell megfizetnie a közzétevőnek.
e) a közzétételre kerülő anyag tartalmának az (1) –(2) bekezdésben meghatározott
intézmények és szervezetek nyilvános belső szervezeti- működési,oktatási- közművelődési
és kulturális tevékenységéhez kell kapcsolódnia.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a rendelet- tervezet elfogadását.
I z s á k, 2017. március 31.
(: Mondok József:)
polgármester

-4Előzetes hatásvizsgálat
Az Önkormányzat kulturális feladatairól ellátásáról szóló
13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításához.
I. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Izsák Város Önkormányzata az új rendelet megalkotásával biztosítja a helyi média
függetlenségét a város vezető testületétől, annak tagjaitól, ugyanakkor biztosítja a kulturális
nyilvánosságot, a tájékoztatást és a megfelelő infrastrukturális környezetet.
II. A tervezett jogszabály környezeti és egészségügyi következményei:
A tervezett jogszabállyal kapcsolatosan környezeti és egészségügyi következmények nem
jelennek meg.
III. A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett jogszabályi változás adminisztratív nehézséget nem jelent.
IV. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás
elmaradásának várható következményei:
A jelenleg hatályos rendelet nem egyértelműen határozta meg a feladatban résztvevők körét,
a résztvevők kulturális és közművelődési
feladataihoz szükséges tájékoztatási és
információs lehetőségek igénybevételének lehetőségét és módját. Biztosítani kell, hogy a
sajtótermékek és a médiaszolgáltatások esetében megvalósuljon a függetlenség és ne
kerüljön sor összeférhetetlenségi helyzet létrejöttére.
V. A tervezett jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A tervezett jogszabály alkalmazásához a szervezeti feltételek részben állnak rendelkezésre.
A város 2017. évi költségvetésben a szükséges tárgyi, személyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.
I z s á k, 2017. március 31.
(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
___/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló
13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Kihirdetve:

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
__/2017.(__.__.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló
13/2016.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat kulturális feladatainak ellátásáról szóló 13/2016.(XI.21.) önkormányzati
rendelet( a továbbiakban: Ör) 10.§ d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
d) az Izsáki Hírek kiadásához és az Izsáki televízió működtetéséhez szükséges pénzügyi
feltételek biztosítása.
Az Ör 12.§-a helybe a következő rendelkezés lép:
(1) Az Önkormányzat az 1 §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátását a (2)
bekezdésben felsorolt szervezetek bevonásával az Izsáki Általános Művelődési Központ
intézményi keretein belül biztosítja.
(2) A közművelődési feladatok megvalósítását segítik:
a) Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Zeneiskola,
b) Izsákért Közalapítvány,
c) városban működő civil szervezetek, egyházak,
d) Izsák Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
e) Izsáki Inno – Kom Nonprofit Kft.
(3) A közművelődési és kulturális feladataik megvalósítása során az (1)-(2) bekezdésben
felsorolt intézmények és szervezetek tájékoztatás és információnyújtás céljából az Izsáki
Hírek és az Izsáki televízió szolgáltatásait az alábbiak szerint vehetik igénybe:
a) a közlésre tervezett anyagot (írt és képi formátumban), utólag is ellenőrizhető módon, a
közlésre jogosult aláírásával juttatják el a felelős szerkesztőkhöz,
b) a benyújtott anyag tartalmáért, annak tényszerűséért a benyújtó felel, amennyiben
abban jóváhagyása nélkül történik módosítás, úgy a változtatás következményeiért a
szerkesztők a felelősek.
c) a közlésre tervezett anyag méretét (időtartamát), képi és filmanyagát a szerkesztőkkel
kell egyeztetni és törekedni kell, hogy a megjelenés, bemutatás biztosítsa a közzétételi
szándék teljességét, egységét és hitelességét.
d) a szolgáltatások igénybevételéért az önkormányzati intézményeknek és a felsorolt
szervezeteknek díjat nem kell fizetniük, kivétel az az eset, ha a közlés, közzététel az
Izsáki Hírek szokásos előállítási költségét legalább 20 százalékkal megnöveli. Ebben
az esetben a különbözeti költség 50 százalékát kell megfizetnie a közzétevőnek.

-2e) a közzétételre kerülő anyag tartalmának az (1) –(2) bekezdésben meghatározott
intézmények és szervezetek nyilvános belső szervezeti - működési,oktatásiközművelődési és kulturális tevékenységéhez kell kapcsolódnia.
3.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.
I z s á k,2017. április 25.
(: Mondok József:)
polgármester

(: Bagócsi Károly:)
címzetes főjegyző

