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TERVEZET! 

BUDAPEST KŐBÁNYAI 
ÖNKORMÁNYZAT 

47/2001. (X. 30.) sz. önkormányzati 
rendelete 

a helyi közművelődésről 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete (továbbiakban: 
önkormányzat) a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, 
a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL 
törvény (továbbiakban: Törvény) 77. íj
ában foglalt 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja. 

I.RÉSZ 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1. § Az önkormányzat célja, hogy a helyi 
társadalom művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével - a 
helyi lehetőségek, sajátosságok, 
hagyományok 
alapján - egységes alapelvek szerint 
határozza meg az általa ellátandó 
közművelődési 
tevékenységek konkrét körét, az ellátás 
módját, feltételeit, a szakmai és 
finanszírozási 
alapelveket. 

Alapelvek 

2. § (1) A kerület minden polgárának és 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

.../2009.(...). sz. önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődésről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban önkormányzat) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV 
törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a 
muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 77. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A rendelet célja 

l . § 

Az önkormányzat célja, hogy a helyi 
társadalom művelődési és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi 
lehetőségek, sajátosságok, hagyományok 
alapján - egységes alapelvek szerint határozza 
meg az általa ellátandó közművelődési 
tevékenységek konkrét körét, az ellátás 
módját, feltételeit, a szakmai és finanszírozási 
alapelveket. 

ALAPELVEK 

(1 ) Minden természetes személynek és a 
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közösségének joga, hogy 

a) igénybe vegye az önkormányzati 
fenntartású közművelődési intézmények 
szolgáltatásait, valamint a közművelődési 
megállapodások alapján működő 
ellátásokat, 

b) műveltségét, gyarapítsa, képességeit, 
készségeit a közművelődés lehetőségeivel 
élve fejlessze, közösségi művelődési 
jogaival élhessen, művelődési céljainak 
megvalósítása érdekében az önkormányzat 
közművelődési intézményeitől színteret, 
szakmai segítséget kapjon. 

(2) Az önkormányzat közművelődési 
intézményei egyetlen vallás, világnézet, 
vagy politikai 
irányzat mellett sem lehetnek 
elkötelezettek. 

A rendelet hatálya 

3-§ 

E rendelet hatálya kiterjed: 

(1) Az önkormányzat által fenntartott 
közművelődési intézményekre. 
(2) Mindazokra az egyéb közművelődési 
intézményekre, társadalmi és civil 
szervezetekre, 
egyházakra, társulásokra és magán 
személyekre, amelyekkel illetve, akikkel 
az Önkormányzat 
Képviselő-testülete a feladatok ellátására 
közművelődési megállapodást köt. 

természetes személyek közösségének joga, 
hogy 

a/ igénybe vegye az önkormányzati 
fenntartású közművelődési intézmények 
szolgáltatásait, valamint a közművelődési 
megállapodások alapján működő ellátásokat, 

b/ műveltségét gyarapítsa, képességeit, 
készségeit a közművelődés lehetőségeivel élve 
fejlessze, közösségi művelődési jogaival 
élhessen, művelődési céljainak megvalósítása 
érdekében az önkormányzat közművelődési 
intézményeitől színteret, szakmai segítséget 
kapjon, figyelembe véve az intézmény 
lehetőségrendszerét. 

(2) Az önkormányzat közművelődési 
intézményei egyetlen vallás, világnézet, vagy 
politikai irányzat mellett sem lehetnek 
elkötelezettek, és a jogszabályokat be nem 
tartó szélsőséges megnyilvánulásoknak nem 
adhatnak teret. A közművelődési 
tevékenység során tilos bármilyen hátrányos 
megkülönböztetés. 

A rendelet hatálya 

3-§ 

E rendelet hatálya kiterjed: 

a Kőbánya területén működő azon 
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, 
társaságokra, társulásokra és 
magánszemélyekre, akik a jelen rendeletben 
szabályozott feladatokat ellátják és akikkel az 
Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatok 
ellátására közművelődési megállapodást köt. 
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II. RÉSZ 

Az önkormányzat által vállalt Az önkormányzat által vállalt 
közművelődési feladatok közművelődési feladatok 

4- § 4. § 

(1) A közösségi művelődéshez méltó, 
esztétikus környezetet, infrastruktúrát 
biztosít. 

(2) Kőbányán kialakult kulturális 
szokásokra, az intézmények a civil 
szervezetek, valamint a 
polgárok tevékenységére alapozva a 
közművelődés sajátos eszközrendszerével 
segíti: 

A kerület szellemi vonzerejének, 
lakosságmegtartó képességének növelését, 
a civil társadalom kulturális önszerveződő 
tevékenységének erősítését. 

A lakosság, különösen az ifjú 
korosztályok kőbányai kötődését a helyi 
távoli és közelmúltja, környezeti építtetés 
művészeti, szellemi értékeinek, 
kiemelkedő személyiségei értékteremtő 
tevékenységének megismertetésével, 
hagyományok felelevenítésével és 
lehetőség szerinti folytatásával. 

A lakosság életesélyeinek, 
életminőségének javítását az 
iskolarendszeren kívüli felnőttoktatási és 
az iskolai képzést kiegészítő ismeretbővítő 
lehetőségek biztosításával. 

Az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák 
értékeinek megismertetését, gyarapítását, a 
különböző kultúrák közötti kapcsolatok 
kiépítését és fenntartását. 

Az amatőr alkotó és előadó közösségek 
működését, hazai és külföldi 
bemutatkozásaikat, különböző 
korosztályok együttműködését 
szorgalmazza. 

A gyermek és ifjúsági korosztály 

(1) A közösségi művelődéshez méltó, 
esztétikus környezetet, infrastruktúrát biztosít. 

(2) A Kőbányán kialakult kulturális 
szokásokra, az intézmények a civil 
szervezetek, valamint a polgárok 
tevékenységére alapozva a közművelődés 
sajátos eszközrendszerével segíti: 

a) a kerület szellemi vonzerejének, 
lakosságmegtartó képességének növelését, a 
helyi társadalom kulturális önszerveződő 
tevékenységének, kapcsolatrendszerének, 
közösségi életének erősítését, valamint 
érdekérvényesítésének elősegítését. 

b) a lakosság, különösen az ifjú 
korosztályok kőbányai kötődését a kerület 
kulturális - különösen történelmi, 
művészeti, építészeti- értékeinek 
megismertetésével, helyi hagyományok 
felelevenítésével és lehetőség szerinti 
folytatásával. 

c) a Kőbányához kötődő kiemelkedő 
személyiségek értékteremtő tevékeny -
ségének megismertetését, illetve elismerését. 

d) a nemzetközi, nemzeti, fővárosi, 
kerületi ünnepekkel és megemlékezésekkel 
kapcsolatos helyi események szervezését, 
koordinálását és színvonalas lebonyolítását. 

e) a városrészben található műemlékek 
tárgyi és szellemi értékeinek megismerte -
tését, gondozását és védelmét. 

f) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi 
és más kisebbségi kultúrák értékeinek 
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kulturális, közösségi tevékenységét és 
önmegvalósítási lehetőségeit különböző 
művészeti csoportokban, hobbi-körökben. 

Az idősek közösségi kapcsolatainak 
biztosítását, differenciált érdeklődésüknek 
megfelelő programokkal való ellátásukat. 

A szabadidő kulturált és művelődési 
célú eltöltését minden korosztály számára. 

A környezethez való viszony, 
hétköznapi magatartás, az emberek közötti 
kapcsolatok kulturáltságának fejlesztését. 

A kulturális és közhasznú információs 
szolgáltatásokat. 

(3) Az önkormányzat készítsen kulturális 
fejlesztési tervet (cselekvési programot) a 
lakosság átfogó igényfeltárására alapozva, 
választ keresve a századelő kihívásaira, 
javaslatokat megfogalmazva arra, hogy - a 
hagyományos kultúraközvetítés, közösségi 
művelődés mellett a jövőben milyen 
informatikai szolgáltatás, humán erőforrás 
fejlesztés szolgálná leghatékonyabban a 
kerület lakosságát. 
E tervet - a Közművelődési Tanács 
előzetes véleményének megkérése után a 
képviselő-testület hagyja jóvá. 

(4) A megfelelő tájékoztatás érdekében 
gondoskodik arról, hogy: 

> a közérdekű közművelődési 
információk a helyi sajtóban 
megjelenjenek, 

> az önkormányzati fenntartású 
intézmények programjairól tájékoztató 
plakátokat, szórólapokat, a nem 
közművelődési alapfeladatú 
önkormányzati intézmények befogadják. 

megismertetését, gyarapítását, a különböző 
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és 
fenntartását, az Európai Unió kulturális 
értékeinek terjesztését. 

g) a meglévő testvérvárosi kapcsolatok 
gazdagítását, új kapcsolatok kiépítését. 

h) a lakosság életesélyeinek, 
életminőségének javítását az iskolarendszeren 
kívüli felnőttoktatási és az iskolai képzést 
kiegészítő ismeretbővítő lehetőségek 
biztosításával. 

i) az amatőr alkotó és előadó közösségek 
működését, hazai és külföldi 
bemutatkozásaikat, különböző korosztályok 
együttműködését szorgalmazza. 

j) a gyermek és ifjúsági korosztály 
kulturális, közösségi tevékenységét és 
önmegvalósítási lehetőségeit különböző 
művészeti csoportokban, hobbi-körökben. 

k) az idősek közösségi kapcsolatainak 
biztosítását, differenciált érdeklődésüknek 
megfelelő programokkal való ellátásukat. 

1) a szabadidő kulturált és művelődési célú 
eltöltését minden korosztály számára. 

m) a környezethez való viszony, a 
hétköznapi magatartás, az emberek közötti 
kapcsolatok kulturáltságának fejlesztését. 

n) a kulturális és közhasznú információs 
szolgáltatásokat. 

(3) A megfelelő tájékoztatás érdekében 
gondoskodik arról, hogy 

a)a közérdekű közművelődési információk a 
helyi sajtóban megjelenjenek, 

b) az önkormányzati fenntartású intézmények 
programjairól tájékoztató plakátokat, 
szórólapokat a nem közművelődési 
alapfeladatú önkormányzati intézmények 
befogadják, az ezirányú közönségszervezői 
munkát támogatják. 
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III. RÉSZ 

Az önkormányzat közművelődési Az önkormányzat közművelődési 
feladatellátásának szervezeti keretei feladatellátásának szervezeti keretei 

5- § 5. § 

(1) Az önkormányzat a Törvény 78. § (2) 
bekezdésében foglaltak szerint a 
közművelődési feladatok ellátása 
érdekében közművelődési intézményeket 
tart fenn, közművelődési közfeladatokat is 
ellátó közalapítványt támogat. 

(2) Az önkormányzat rendeletben rögzített 
feladatait elsősorban az általa fenntartott 
közművelődési intézmények 
tevékenységével látja el: 

a. Pataky Művelődési Központ 

b. Kőbányai Gyermek és Ifjúsági 
Szabadidő Központ. 

Az intézmények a feladat ellátásához 
alapító okiratukban rögzített, jelen rendelet 
1. sz. mellékletében művelődési formák 
szerint felsorolt, alapfeladataik 
teljesítésével járulnak hozzá. 

(3) Az önkormányzat elsősorban a 
szociokultúrális jellegű feladatok 
ellátásába bevonhatja a nem 
közművelődési alapfeladatú intézményeit 
is. 

(4) Az önkormányzat közművelődési 
feladatainak ellátásában együttműködik: 

a) a kerület területén működő, nem 
önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézményekkel, 
b) a kerületi székhelyű, helyben működő, 
közművelődési célú társadalmi és civil 
szervezetekkel, 

(1) Az önkormányzat a közművelődési 
feladatok megvalósítását közművelődési 
intézmények fenntartásával és önkormányzati 
tulajdonú társaság útján látja el, illetve 
közművelődési megállapodást köt a feladat 
ellátására alkalmas más szervekkel, civil 
szervezetekkel, magánszemélyekkel és 
gazdasági társaságokkal. Közművelődési 
közfeladatokat is ellátó közalapítványt 
támogat. 

(2) Az önkormányzat közművelődési szakmai 
szolgáltató feladatainak ellátásához az általa 
fenntartott közművelődési intézmények alapító 
okiratukban rögzített, jelen rendelet 1. sz. 
mellékletében művelődési formák szerint is 
felsorolt, alapfeladataik teljesítésével járulnak 
hozzá: Pataky Művelődési Központ, Kőbányai 
Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ. 

A közhasznú tevékenységet folytató, 
egyszemélyes tulajdonú önkormányzati 
társaság, a Kőbányai Média és Kulturális 
Közhasznú Társaság, közszolgáltatásként az 
ünnepek kultúrájának gondozását, az állami 
ünnepek helyi rendezvényeinek szervezését, a 
helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás 
fejlesztését biztosítja. 

(3) Az önkormányzat közművelődési 
feladatainak ellátásába bevonhatja a kerület 
nem közművelődési alapfeladatokat ellátó 
önkormányzati, kiemelten közoktatási 
intézményeit. 

(4) Az önkormányzat közművelődési 
feladatainak ellátásában együttműködik: 

a/ a kerület területén működő, nem 
önkormányzati fenntartású közművelődési 
intézményekkel, 
b/ a kerületi székhelyű, helyben működő, 
közművelődési célú társadalmi és civil 
szervezetekkel, 
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c) a kerületi székhelyű, kulturális 
tevékenységet is végző gazdasági 
társaságokkal, 

d) az egyházakkal, 

e) a kisebbségi önkormányzatokkal, 

f) országos és fővárosi hasonló feladatokat 
ellátó szervezetekkel. 

(5) A (4) bekezdés a) - f) pontok alatt 
említett intézményekkel és szervezetekkel 

az önkormányzati fenntartású 
intézmények által el nem látott, valós 
kerületi lakossági igényeket kielégítő 
feladatok teljesítése érdekében 
közművelődési megállapodást köthet. A 
közművelődési megállapodást a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal kell 
megkötni és nyilvánosságra hozni. 

IV. RÉSZ 

A közművelődési tevékenység irányítása, 
ellenőrzése 

6-§ 

(1) A Törvény 78. § (5) bekezdés a), b), 
pontja és e rendelet által meghatározott 
közművelődési feladatokkal kapcsolatos 
fenntartói felügyeleti jogköröket a 
képviselő-testület, illetve átruházott 
hatáskörben a Kulturális, Oktatási 
Bizottság gyakorolja. 

(2) Az önkormányzat az általa fenntartott 
intézmények általános felügyeletét az éves 
munkatervek jóváhagyásával, az éves 
közművelődési tevékenységről történő 
beszámoltatással, négyévenként az 
intézmény teljes tevékenységi körére 
kiterjedő szakmai beszámoló és szakértői 
vélemény alapján és a kétévenkénti átfogó 
pénzügyi - gazdasági ellenőrzéssel látja el. 

c/ a kerületi székhelyű, kulturális 
tevékenységet is végző gazdasági 
társaságokkal, 

d/ az egyházakkal, 

e/ a kisebbségi önkormányzatokkal, 

f/ országos és fővárosi hasonló feladatokat 
ellátó szervezetekkel. 

(5) A (4) a/ - f / pontok alatt említett 
intézményekkel és szervezetekkel - az 
önkormányzati fenntartású intézmények által 
el nem látott, valós lakossági igényeket 
kielégítő feladatok teljesítése érdekében 
közművelődési megállapodást köthet. A 
közművelődési megállapodást a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal kell megkötni és 
nyilvánosságra hozni. 

A közművelődési tevékenység irányítása, 
ellenőrzése 

6.§ 

(1) A Törvény 78. §. (5) a., b., pontja és e 
rendelet által meghatározott közművelődési 
feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti 
jogköröket a képviselő-testület, illetve 
átruházott hatáskörben a Kulturális és Oktatási 
Bizottság gyakorolja. 

(2) Az önkormányzat az általa fenntartott 
intézmények általános felügyeletét az éves 
munkatervek jóváhagyásával, az éves 
közművelődési tevékenységről történő 
beszámoltatással, ötévenként az intézmény 
teljes tevékenységi körére kiterjedő szakmai 
beszámoló és szakértői vélemény alapján és a 
kétévenkénti átfogó pénzügyi - gazdasági 
ellenőrzéssel látja el. 
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V.RESZ 

A helyi közösségi művelődés anyagi A helyi közösségi művelődés anyagi 
feltételeinek biztosítása feltételeinek biztosítása 

7. § 7. § 

(1) A kiegyensúlyozott és tervezhető 
feladatmegvalósítás érdekében állami és 
önkormányzati forrásból teljes körűen 
támogatja az önkormányzat fenntartásában 
működő közművelődési intézmények; 

a) üzemeltetésének, az épületek 
működőképessége megőrzésének műszaki 
és technikai feltételei korszerűsítésének 
költségeit, 

b) Az intézmények alapfeladataiban 
meghatározott tevékenységek ellátásához a 
jogszabályok alapján meghatározott és 
szükséges közalkalmazotti illetmények 
(alapilletmény, kötelező pótlékok és 
közterhei) és a kerület közalkalmazottai 
részére általánosan biztosított élet- és 
munkakörülményeinek javítását szolgáló 
intézkedések fedezetét, 

c) az alapfeladatok köréből a szakmai 
munka (anyag, eszköz, tiszteletdíj, vagy 
szolgáltatás igénybevétele) költségeit is: 

ismeretterjesztő előadások, 
szabadegyetemek, 

életmód tanácsok, életvezetéssel 
kapcsolatos segítségnyújtás, klubok és 
bemutatók, 

- képző-, iparművészeti és helytörténeti 
értékek bemutatása (Pataky Galéria, 
KŐCAFÉ kiállításai, Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény), Kőbánya 
természeti és épített környezeti értékeinek 
megismertetését szolgáló csoportos 
formák, 

- a helyi ünnepi alkalmak (nemzeti 
ünnepek, megemlékezések, kerületi 
évfordulók, Szent László Napok, 
közösségi-kulturális programj ai), 

(1) A kiegyensúlyozott és tervezhető feladat 
megvalósítás érdekében állami és 
önkormányzati forrásból teljes körűen 
támogatja az önkormányzat fenntartásában 
működő közművelődési intézmények 

a/ üzemeltetésének, az épületek 
működőképessége megőrzésének, műszaki és 
technikai feltételei korszerűsítésének 
költségeit. 

b/ alapfeladataiban meghatározott 
tevékenységek ellátásához a jogszabályok 
alapján meghatározott és szükséges 
közalkalmazotti illetmények (alapilletmény, 
kötelező pótlékok és közterhei) és a kerület 
közalkalmazottai részére általánosan 
biztosított élet- és munkakörülményeinek 
javítását szolgáló intézkedések fedezetét, 

c/ az alapfeladatok köréből a szakmai munka 
(anyag, eszköz, tiszteletdíj, vagy szolgáltatás 
igénybevétele) költségeit is a következő 
esetekben: 

> ismeretterjesztő előadások, 
szabadegyetemek, 

> életmód tanácsok, életvezetéssel 
kapcsolatos segítségnyújtás, klubok és 
bemutatók, 

> képző-, iparművészeti és helytörténeti 
értékek bemutatása (Pataky Galéria, KO-
Café kiállításai, Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény), Kőbánya természeti és 
épített környezeti értékeinek 
megismertetését szolgáló csoportos 
formák, 

> a helyi ünnepi alkalmak (nemzeti 
ünnepek, megemlékezések, kerületi 
évfordulók, Szent László Napok, 
közösségi-kulturális programj ai), 
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a hagyományőrzésben kultúra 
teremtésben, Kőbánya kulturális 
megjelenésében kiemelkedő szerepet 
vállaló amatőr művészeti csoportok, 
közösségek alapműködése (Kőbánya 
Férfikar, Pataky Nőikar, Válaszút 
Együttes), 

> a hagyományőrzésben, kultúra
teremtésben, Kőbánya kulturális 
megjelenésében kiemelkedő szerepet 
vállaló amatőr művészeti csoportok, 
közösségek alapműködése. 

- a gyermekek, fiatalok és időskorúak 
számára szervezett szociokulturális 
feladatot betöltő foglalkozások (nyári 
szünidei foglalkozások, nyári napközis 
ellátás, játszóházak, nyugdíjas nőklub, 
idősek egyéb kulturális közösségei). 

> a gyermekek, fiatalok és időskorúak 
számára szervezett szociokulturális 
feladatot betöltő foglalkozások (nyári 
szünidei foglalkozások, nyári napközis 
ellátás, játszóházak, nyugdíjas klubok, 
idősek egyéb kulturális közösségei). 

(2) Részlegesen támogatja az (1) bekezdés 
a),-b) pontban rögzítettekkel: 

(2) Részlegesen támogatja /az (1) a- b pontban 
rögzítettekkel 

- a különböző korosztályok számára 
szervezett színházi-, zenei- és 
mozgásművészeti előadásokat, 

a különböző korosztályok számára 
szervezett színházi-, zenei- és 
mozgásművészeti előadásokat, 

- a szórakoztató jellegű gyermek-, ifjúsági 
- és nyugdíjas klubokat, korosztályi 
együttlétet biztosító köröket, 
rendezvényeket, 

a szórakoztató jellegű gyermek-, 
ifjúsági - és nyugdíjas klubokat, 
korosztályi együttlétet biztosító 
köröket, rendezvényeket, 

- az (1) bekezdés c) pontba nem tartozó 
tanfolyami képzéseket, rekreációs 
alkalmakat (pl. óvodás úszótanfolyam, 
számítástechnika-, nyelv-, mozgásos 
tanfolyamok, kézműves szakkörök stb.), 

az (1) c pontba nem tartozó tanfolyami 
képzéseket, rekreációs alkalmakat (pl. 
óvodás úszótanfolyam, 
számítástechnika-, nyelv-, mozgásos 
tanfolyamok, kézműves szakkörök 
stb.) " 

- a helyi együttműködésekhez, kötetlen 
együttlétekhez, civil szervezetek 
háttérbázisaként nyújtott 
alapszolgáltatásokat, a kerületi oktatási 
intézmények kulturális csoportjai évi egy 
alkalommal történő belépődíj nélküli -
bemutatkozási lehetőségeit. 

a helyi együttműködésekhez, kötetlen 
együttlétekhez, civil szervezetek 
háttérbázisaként nyújtott 
alapszolgáltatásokat, a kerületi oktatási 
intézmények kulturális csoportjai évi 
egy alkalommal történő belépődíj 
nélküli - bemutatkozási lehetőségeit. 

(3) Nem támogat (3) Nem támogat 

kizárólag szórakoztató műsorokat, 
mulatság jellegű bálokat, szalagavatókat, 
vásárokat és egyéb kiegészítő tevékenységi 
formákat (ezeket önköltségesen lehet csak 
szervezni). 

nem önkormányzati szervezésű, 
kizárólag szórakoztató műsorokat, mulatság 
jellegű bálokat, szalagavatókat, vásárokat és 
egyéb kiegészítő tevékenységi formákat 
(ezeket önköltségesen lehet csak szervezni.) 
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A közművelődési intézmények az állami és 
fővárosi pályázati alapokból elnyert 
támogatásokat, a természetes és jogi 
személyek, szervezetek természetbeni és 
pénzügyi támogatásait teljes mértékben, 
továbbá az intézményhasználók által a 
szolgáltatásokért fizetett díjból - a 
közvetlen költségek után fennmaradó rész 

kétharmadát az intézmények 
fenntartására, az alapellátások körének 
bővítésére, színvonalasabb ellátására 
kötelesek fordítani. 

(4) Az intézmények támogatásán túl a 
helyi kulturális és művészetpártoló 
tevékenységek - civil szervezetek, egyéni 
alkotók és csoportok, művelődő 
közösségek - segítését szolgálja: 

a) az Önkormányzat Képviselő
testületének Kulturális, Oktatási Bizottsága 
által - pályázati úton - odaítélhető alap, 
valamint a Kőbányai Közoktatási és 
Közművelődési Közalapítvány 
közművelődési pályázatainak pénzalapja. 

b) a kerületi lakosság valós közösségi 
kulturális igényei kielégítésére kötött 
közművelődési megállapodásokban 
rögzített díjak fedezete az önkormányzat 
éves költségvetéséből. 

(5) Az önkormányzat biztosítja a helyi 
önkormányzatok könyvtári és 
közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 15/1998. (III. 31.) 
számú MKM. rendelet szerint benyújtható 
pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt. 

A forrás minimális mértékét a képviselő
testület évenként a költségvetési rendelet 
elfogadásakor hagyja jóvá. 

(4) A közművelődési intézmények az állami és 
fővárosi pályázati alapokból elnyert 
támogatásokat, a természetes és jogi 
személyek, szervezetek természetbeni és 
pénzügyi támogatásait teljes mértékben, 
továbbá az intézményhasználók által a 
szolgáltatásokért fizetett díjból - a közvetlen 
költségek után fennmaradó rész - kétharmadát 
az intézmények fenntartására, az alapellátások 
körének bővítésére, színvonalasabb ellátására 
kötelesek fordítani. 

(5) A közművelődési intézmények 
támogatásán túl a lakosság művelődését, helyi 
kötődését, a helyi kulturális tevékenységek 
gazdagításának segítését szolgálja: 

a) az önkormányzat éves 
költségvetéséből a közoktatási 
intézményeknek a lakosság felé 
nyitott, díjtalan programjaihoz 
nyújtott támogatás; a közművelődési 
megállapodásokban, közhasznúsági 
szerződésekben rögzített díjak 
fedezete; 

b) a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének Kulturális és Oktatási 
Bizottsága által - pályázati úton -
odaítélhető alap, valamint a Kőbányai 
Kulturális-Oktatási Közalapítvány 
közművelődési pályázatainak 
pénzalapja." 

(6) Az önkormányzat a helyi önkormányzatok 
könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásáról szóló 4/2004.(11.20.) NKÖM 
rendelet alapján történő pályázathoz 
minden évben vállal saját erőként pályázati 
önrészt. 

A forrás minimális mértékét a képviselő
testület évenként a költségvetési rendelet 
elfogadásakor hagyja jóvá. 
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VI. RÉSZ 

A közművelődési feladatellátásban 
résztvevő szakemberek 

foglalkoztatásának egyes kérdései 

8 .§ 

(1) E rendeletben meghatározott, 
költségvetésből finanszírozott 
közművelődési feladatok ellátására, a 
művelődési szolgáltatás 
folyamatosságának, kontrollálható 
szakszerűségének biztosítása érdekében 
az önkormányzat polgármesteri 
hivatalában, az önkormányzati 
intézményekben és a közművelődési 
megállapodás keretében ellátott 
tevékenységi körökben a vonatkozó 
törvények és az ágazati miniszter által 
rendeletben meghatározott képzettségű 
vezetők és szakmunkatársak 
alkalmazhatók. 

A közalkalmazotti jogviszony alapján 
foglalkoztatott kulturális szakemberek 
(7) hétévente szervezett 
továbbképzésben vesznek részt. 

(2) A közművelődési intézményekben 
foglalkoztatottak létszámának 
meghatározásakor az intézményi alap- és 
kiegészítő feladatok ellátásához 
szükséges mérték és a mindenkor 
érvényes jogszabályok szerint kell 
eljárni. 
Hatálybalépés 

9-§ 

E rendelet kihirdetése napján lép 
hatályba. 

György István Dr. Neszteli István 
polgármester j e g y z ő 

A kihirdetés napja: Budapest, 2001. 
október 31. 

A közművelődési feladatellátásban 
résztvevő szakemberek 

foglalkoztatásának egyes kérdései 

8.§ 

(1) E rendeletben meghatározott, 
költségvetésből finanszírozott 
közművelődési feladatok ellátására, a 
művelődési szolgáltatás 
folyamatosságának, kontrollálható 
szakszerűségének biztosítása érdekében az 
önkormányzat polgármesteri hivatalában, 
az önkormányzati intézményekben és a 
közművelődési megállapodás keretében 
ellátott tevékenységi körökben a 
vonatkozó törvények és az ágazati 
miniszter által rendeletben meghatározott 
képzettségű vezetők és szakmunkatársak 
alkalmazhatók. 

A közalkalmazotti jogviszony alapján 
foglalkoztatott kulturális szakemberek (7) 
hétévente szervezett továbbképzésben 
vesznek részt. 

(2) A közművelődési intézményekben 
foglalkoztatottak létszámának 
meghatározásakor az intézményi alap- és 
kiegészítő feladatok ellátásához szükséges 
mérték és a mindenkor érvényes 
jogszabályok szerint kell eljárni. 

Hatálybalépés 

(1) E rendelet kihirdetése napját követő 
hónap első napján lép hatályba és egyben 
hatályát veszti a 47/2001.(X. 30.) sz. 
önkormányzati rendelet. 

(2) E rendelet a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

Verbai Lajos Dr. Neszteli István 
polgármester jegyző 

Akihirdetés napja: 2009 
A hatálybalépés napja: 2009 
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1. számú mellélet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI 
FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK 
ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 

I. 
A KŐBÁNYAI GYERMEK ÉS 
IFJÚSÁGI SZABADIDŐ KÖZPONT 

(KOSZI) FELADATAI 

1. Az önkormányzat önként biztosított 
közoktatást kiszolgáló feladatait (iskolai 
úszásoktatás, erdei iskolai, nyári napközis-, 
üdülő - és szaktáboroztatás) a 
közművelődés ismeretnyújtó, 
alkotójellegű, közösségformáló 
módszereinek, formáinak alkalmazásával 
gazdagítva látja el. 
• Helyet biztosít és sokoldalúan segíti az 
alapfokú művészetoktatást. 

2. A kerület gyermek és felnőtt lakossága 
számára konvertálható, a megélhetést 
segítő tanfolyamokat (pld. szabás-varrás, 
kosárfonó, számítástechnikai), 
egészségmegőrzést szolgáló, mozgást 
fejlesztő foglalkozásokat tart (óvodai 
úszástanfolyam torna, családi komplex 
formák). 

Az iskolai oktatás kiegészítésére 
képességfejlesztő szakköröket, 
tanfolyamokat, foglalkozásokat szervez. 

A nemzeti hagyományok 
megismertetéséhez a népművészet 
hagyományos formáinak tevékenységének 
gyakorlásához néptáncoktatással, 
művészeti csoporttal és bemutatóik 
rendezésével járul hozzá. 
• Irodalmi, zenei, képzőművészeti értékek 
megismertetésére, befogadására önálló 
esteket, kiállításokat szervez (Kő-Café). 
• A gyermek és ifjúsági korosztály 
szórakozási közösségi igényeinek kulturált 
kielégítésére klubokat működtet, 
koncerteket, zenés-táncos programokat 
rendez. 

1. számú mellélet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ 
INTÉZMÉNYEK 

ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK 

I. 
A KŐBÁNYAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI 
SZABADIDŐ KÖZPONT 

(KOSZI) FELADATAI 

1. Az önkormányzat önként biztosított 
közoktatást kiszolgáló feladatait (iskolai 
úszásoktatás, erdei iskolai, nyári napközis-, 
üdülő - és szaktáboroztatás) a közművelődés 
ismeretnyújtó, alkotójellegű, közösségformáló 
módszereinek, formáinak alkalmazásával 
gazdagítva látja el. 
• Helyet biztosít és sokoldalúan segíti az 
alapfokú művészetoktatást. 

2. A gyermek és felnőtt érdeklődők számára 
konvertálható, a megélhetést segítő 
tanfolyamokat (pld. szabás-varrás, kosárfonó, 
számítástechnikai), egészségmegőrzést 
szolgáló, mozgást fejlesztő foglalkozásokat 
tart (óvodai úszástanfolyam torna, családi 
komplex formák). 

• Az iskolai oktatás kiegészítésére 
képességfejlesztő szakköröket, tanfolyamokat, 
foglalkozásokat szervez. 
• A nemzeti hagyományok megismertetéséhez 
a népművészet hagyományos formáinak 
tevékenységének gyakorlásához 
néptáncoktatással, művészeti csoporttal és 
bemutatóik rendezésével járul hozzá. 

• Irodalmi, zenei, képzőművészeti értékek 
megismertetésére, befogadására önálló esteket, 
kiállításokat szervez (Kő-Café). 
• A gyermek és ifjúsági korosztály szórakozási 
közösségi igényeinek kulturált kielégítésére 
klubokat működtet, koncerteket, zenés-táncos 
programokat rendez. 
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II. II. 
A PATAKY MŰVELŐDÉSI 

KÖZPONT 
FELADATAI 

A PATAKY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 
FELADATAI 

• A kerület lakossága élet és 
munkaképessége növelése, egészség 
megőrzése és egészségnevelése érdekében 
természetgyógyászati, mozgást biztosító 
tanfolyamokat, bemutatókat, komplex 
rendezvényeket, mozgásos tevékenységi 
formákat szervez. • A lakosság munkaerő
piaci esélyeinek növelése érdekében 
nyelvtanfolyamokat, személyiségfej lesztő 
tréningeket, a mindennapi élet 
gazdaságosságát segítő tanfolyamokat 
indít, igényeknek megfelelően. 
• Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi 
és a helyi képző- és iparművészeti értékek 
bemutatására kiállítótermet működtet és 
kiállításokat rendez. 
• A különböző korosztályok számára 
prózai-, zenei-, báb- és táncszínházi 
előadásokat, filmvetítéseket tart. 
Kiemelten gondoskodik az óvodás és 
általános iskolai korosztályúak színházi 
neveléséről. 
• Szakmai segítséget nyújt és lehetőségei 
szerint teret biztosít a kerületi általános és 
középiskolai intézmények művészeti 
produkcióinak, csoportjainak színpadi 
bemutatkozásához. 
• Segíti és kiemelt színterein lehetővé teszi 
más népek, kisebbségek kultúrája 
bemutatását, megismertetését, 
költségvetési lehetőségeinek megfelelően. 

• A helyi hagyományteremtés-, ápolás 
jegyében kerületi . szintű 
nagyrendezvényeket szervez, illetve 
jelentős részt vállal az évenként 
megrendezésre kerülő Szent László Napok 
programsorozat megvalósulásában. 

• Amatőr alkotó és előadó közösségeket 
működtet és szakmai segítséget nyújt civil 
művészeti szervezeteknek (pld. Pataky Női 
kar). 

• A kerület lakossága élet és munkaképessége 
növelése, egészség megőrzése és 
egészségnevelése érdekében 
természetgyógyászati, mozgást biztosító 
tanfolyamokat, bemutatókat, komplex 
rendezvényeket, mozgásos tevékenységi 
formákat szervez. • A lakosság munkaerő
piaci esélyeinek növelése érdekében 
nyelvtanfolyamokat, személyiségfej lesztő 
tréningeket, a mindennapi élet 
gazdaságosságát segítő tanfolyamokat indít, 
igényeknek megfelelően. 
• Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és a 
helyi képző- és iparművészeti értékek 
bemutatására kiállítótermet működtet és 
kiállításokat rendez. 
• A különböző korosztályok számára prózai-, 
zenei-, báb- és táncszínházi előadásokat, 
filmvetítéseket tart. Kiemelten gondoskodik az 
óvodás és általános iskolai korosztályúak 
színházi neveléséről. 

• Szakmai segítséget nyújt és lehetőségei 
szerint teret biztosít a kerületi általános és 
középiskolai intézmények művészeti 
produkcióinak, csoportjainak színpadi 
bemutatkozásához. 
• Segíti és kiemelt színterein lehetővé teszi 
más népek, kisebbségek kultúrája bemutatását, 
megismertetését, költségvetési lehetőségeinek 
megfelelően. 

• A helyi hagyományteremtés-, ápolás 
jegyében kerületi szintű nagyrendezvényeket 
szervez, illetve részt vállal az évenként 
megrendezésre kerülő Szent László Napok 
programsorozat megvalósulásában. 

• Amatőr alkotó és előadó közösségeket 
működtet és szakmai segítséget nyújt civil 
művészeti szervezeteknek (pld. Pataky Női 
kar). 
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Kőbánya különböző életkorú és 
érdeklődésű polgárai - elsősorban az 
időskorúak - számára művelődő, 
korosztályi közösségi együttlétet biztosító 
közösségeket, klubokat tart fenn (pld. 
Kőbányai Nőklub). 
• Közösségi színterében a tájékozódáshoz 
közérdekű és kulturális információs 
szolgálatot biztosít. 

Feladatellátásáról, szolgáltatásairól, 
rendezvényeiről tájékoztatja (műsorfüzet, 
plakát, 
hirdetések) a kerület és a vonzáskörzet 
lakosságát. 
• Szakmai kapcsolatokat tart fenn helyi, 
fővárosi és országos közművelődési, 
művészeti, oktatási és 
tömegkommunikációs intézményekkel, 
szervezetekkel. 

A KŐBÁNYAI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY FELADATAI 

• Kőbánya története tárgyi és szellemi 
emléket gyűjt, feldolgozza és őrzi. 

• Állandó, illetve időszakos kiállításon 
bemutatja a helytörténeti értékeket. 

• Szakmailag és az őrizetére bízott 
dokumentumokkal (másolatokkal) segíti 
helytörténeti akciók, rendezvények és 
egyéb közművelődési formák 
megszervezését. 

• Kőbánya különböző életkorú és érdeklődésű 
polgárai - elsősorban az időskorúak - számára 
művelődő, korosztályi közösségi együttlétet 
biztosító közösségeket, klubokat tart fenn (pld. 
Kőbányai Nőklub). 

• Közösségi színterében a tájékozódáshoz 
közérdekű és kulturális információs 
szolgálatot biztosít. 

Feladatellátásáról, szolgáltatásairól, 
rendezvényeiről tájékoztatja (műsorfüzet, 
plakát, hirdetések) a lakosságot. 

• Szakmai kapcsolatokat tart fenn helyi, 
fővárosi és országos közművelődési, 
művészeti, oktatási és tömegkommunikációs 
intézményekkel, szervezetekkel. 

A KŐBÁNYAI HELYTÖRTÉNETI 
GYŰJTEMÉNY FELADATAI 

• Kőbánya története tárgyi és szellemi emléket 
gyűjt, feldolgozza és őrzi. 

• Állandó, illetve időszakos kiállításon 
bemutatja a helytörténeti értékeket. 

Szakmailag és az őrizetére bízott 
dokumentumokkal (másolatokkal) segíti 
helytörténeti akciók, rendezvények és egyéb 
közművelődési formák megszervezését. 
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2. számú melléklet 2. számú melléklet 

A KÖZMŰVELŐDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 

KÖTELEZŐ TARTALMA 

1. A megállapodó felek pontos adatai. 

2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése. 

3. A feladat ellátásával kapcsolatos 
kötelezettségek és vállalások rögzítése (pl. 
épület, helyiség, eszközök, gépek, 
berendezések leltár szerinti felsorolása, 
esetleg érték szerinti megállapítása). 

4. A tevékenység, illetve a szolgáltatás 
helyszínének, időtartamának, illetve 
időpontjának, a nyitva tartás rendjének 
meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, 
közöttük az önkormányzat rendeleteinek 
betartására történő figyelemfelhívás. 

5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági 
kör rögzítése (pl. a létszám 
meghatározásával, 
vagy más módon). 

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes, s melyekért 
fizetnek díjat a használók. 

7. A feladatellátásáért a feladat ellátójának 
járó díj és a megfizetés módjának 
rögzítése. 

8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő 
személyek jogszabály szerinti 
szakképzettségének biztosítása. 

9. A megbízás időtartamának határozatlan 
idejű, vagy (napok meghatározásával) 
határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás 
megkezdésének pontos megállapítása. 

10. A rendes és rendkívüli felmondási 
szabályok meghatározása. 

A KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
KÖTELEZŐ TARTALMA 

1. A megállapodó felek pontos adatai. 

2. Az ellátandó feladat pontos rögzítése. 

3. A feladat ellátásával kapcsolatos 
kötelezettségek és vállalások rögzítése (pl. 
épület, helyiség, eszközök, gépek, 
berendezések leltár szerinti felsorolása, esetleg 
érték szerinti megállapítása). 

4. A tevékenység, illetve a szolgáltatás 
helyszínének, időtartamának, illetve 
időpontjának, a nyitva tartás rendjének 
meghatározása. A vonatkozó jogszabályok, 
közöttük az önkormányzat rendeleteinek 
betartására történő figyelemfelhívás. 

5. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör 
rögzítése (pl. a létszám meghatározásával, 
vagy más módon). 

6. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes, s melyekért fizetnek 
díjat a használók. 

7. A feladatellátásáért a feladat ellátójának járó 
díj és a megfizetés módjának rögzítése. 

8. A szolgáltatás ellátásában közreműködő 
személyek jogszabály szerinti 
szakképzettségének biztosítása. 

9. A megbízás időtartamának határozatlan 
idejű, vagy (napok meghatározásával) 
határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás 
megkezdésének pontos megállapítása. 

10. A rendes és rendkívüli felmondási 
szabályok meghatározása. 
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11. A megállapodás teljesítéséről szóló 
beszámolás és elszámolás módjának 
pontos meghatározása. Annak rögzítése, 
hogy az önkormányzat szakértői 
közreműködést is igénybe vehet a 
feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

12. A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

13. A megállapodás teljesítésével 
kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő 
rendezésének vállalása. 

14. Figyelemfelhívás arra, hogy a 
megállapodás csak a képviselő-testület 
jóváhagyásával lesz érvényes. 

15. Dátum, hiteles aláírás. 

11. A megállapodás teljesítéséről szóló 
beszámolás és elszámolás módjának pontos 
meghatározása. Annak rögzítése, hogy az 
önkormányzat szakértői közreműködést is 
igénybe vehet a feladatellátás minőségének 
vizsgálatára. 

12. A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

13. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos 
viták tárgyalásos úton történő rendezésének 
vállalása. 

14. Figyelemfelhívás arra, hogy a 
megállapodás csak a képviselő-testület 
jóváhagyásával lesz érvényes. 

15. Dátum, hiteles aláírás. 
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