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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről szóló 

…/2022. (XII. 8.) önkormányzati rendeletéhez 

 

 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az új önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások biztosításával 

kapcsolatos feladatait határozza meg, figyelemmel a lakosság helyi művelődési érdekeire és 

kulturális szükségleteire. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 4. §-ában foglaltak 

alapján mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában 

gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, valamint 

művelődési céljai megvalósításához közművelődési közösségi színteret, szervező, szervezeti és 

tartalmi segítséget kapjon. A rendeletnek jelentős társadalmi hatása van tekintettel arra, hogy az 

érinti a Kecskemét és tágabb környezete teljes lakosságát. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

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

korábbi finanszírozási és támogatási struktúra nem változik. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs. 

 

4. Egészségi következmények 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A hatályos közművelődésről szóló 17/2018. (X. 18.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata volt 

indokolt a Kultv. 83/A. § (2) bekezdésében foglaltak, valamint a kecskeméti közművelődési 

intézmények szerkezeti, szervezeti változásai miatt. A rendelet felülvizsgálatának elmaradása 

esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést követne el. 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 



 

 

 

8. A jogszabály tervezetéhez tartozó indoklás közzététele 

 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelölésről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet 20. § (3) bekezdése alapján a rendelet indokolását a Nemzeti Jogszabálytárban közzé 

kell tenni. 

 

9. Európai uniós jogból eredő kötelezettségek 

 

A rendelet európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint. 


