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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Ú5o . számú előterjesztés 

a helyi közművelődésről szóló rendelet megalkotásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76. §-aszerint a települési önkormányzat 
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. Ennek formái különösen a 
következők: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése, 
j) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, 
g) a szabadidő kulturális célú eitöltéséhez a feltételek biztosítása, 
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

A Törvény 78. § (2) bekezdése szerint fővárosi kerületben az önkormányzat a fenti feladat 
ellátása során közművelődési intézményt biztosít. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
közművelődésről szóló 1/2009. (I. 23.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát az 
indokolja, hogy szervezeti változás történt a közművelődési intézmények terén, és létrejött a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ. A jogalkotási követelményeknek való 
megfelelés érdekében módosítás helyett új rendelet megalkotását javasolom. 

Általános rendelkezések 

A rendelet tárgykörére és céljára tartalmaz rendelkezéseket, valamint a feladatellátás módját 
határozza meg, ami elsősorban a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ útján 
történik. Az Önkormányzatnak lehetősége van közművelődési megállapodás és támogatási 
szerződés kötésére is. 

Az Önkormányzat közmÍívelődési feladatai 

A Törvény 77. §-a szerint a települési önkormányzat rendeletben határozza meg, hogy a fenti 
feladatokból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el. A rendelet a 
törvényben meghatározott kötelező feladatokat konkretizálja. Külön nevesítésre kerül a 
Helytörténeti Gyűjtemény. 

A közművelődési feladatok finanszírozása 

Az intézmény finanszírozása a költségvetésén keresztül történik, de megemlítésre kerülnek a 
pályázati források is. A közművelődési feladatok ellátásához állami normatív hozzájárulás 
kapcsolódik. 



II. Hatásvizsgálat 

A rendelettel nem változik a feladatellátás módja, az a korábbi szervezeti változás 
következménye, aminek eredményeként a közművelődési feladatok ellátása koncentráltabb és 
hatékonyabb lett, a létesítmények összehangolt hasznosítása és egységes irányítás mellett. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Törvény felhatalmazása alapján kötelező az önkormányzati rendeletalkotás. A rendeletnek 
önmagában költségvonzata nincs. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a helyi közművelődésről szóló rendeletet. 

Budapest, 2012. május 4. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2012. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

l. Általános rendelkezések 

1.§ 

(l) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
a helyi közművelődés területén Kőbánya polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi 
hagyományok és sajátosságok alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási 
formáit és mértékét. 

(2) Az Önkormányzat a kerület minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális 
örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi 
fejlesztését, továbbá hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához. 

2.§ 

(l) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban a Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ útján látja el. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik 
a) az egyházakkal, 
b) a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
c) más közművelődési intézményekkel, 
d) a nevelési-oktatási intézményekkel, 
e) a művelődési szervezetekkel, 
j) a közművelődési tevékenységet folytató civil és gazdálkodó szervezetekkel [az a)-f) 

pont a továbbiakban együtt: más közművelődési szervezetek]. 
(3) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével vagy támogatási 

szerződés keretében segíti elő a más közművelődési szervezetek feladatellátását 

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatai 

3.§ 

Az Önkormányzat törvényben meghatározott kötelező közművelődési feladatai keretében a 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ különösen az alábbiakat biztosítja: 

a) a lakosság életesélyének növelése, életminőségének javítása érdekében szervez 
iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, a felnőttképzés körébe tartozó képzéseket, 

b) Kőbánya kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének megismertetése, 
c) színházi bemutatók, hangversenyek szervezésével segíti a kőbányai lakosságat a 

kulturális értékekhez való hozzájutásban, 



d) közreműködik a nemzetiségek kultúrájának bemutatásában, elősegíti a testvérvárosi 
kapcsolatok ápolását, 

e) az állami és nemzeti ünnepek kerületi szintű megemlékezésének szervezésével segíti a 
helyi polgárok méltó ünneplésének lehetőségét, 

j) helyi kiállítási helyszín biztosításával, a kiállítások szervezésével teszi lehetővé a 
hivatásos művészek és amatőr alkotók számára a bemutatkozás lehetőségét, 

g) a gyermek- és ifjúsági korosztály számára közösségi színteret nyújt, részükre táborozási 
lehetőséget biztosít, közreműködik a tehetséggondozásban, 

h) a felnőtt lakosság számára - különös tekintettel az időskorúakra - helyszínt ad a 
közösségi együttlétet biztosító kluboknak, igény esetén segíti a tevékenység szervezését. 

4.§ 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban Helytörténeti Gyűjtemény 
működik. 

3. A közművelődési feladatok finanszírozása 

5.§ 

(l) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletben (a továbbiakban: költségvetés) biztosítja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ költségvetését, valamint a más közművelődési szervezetek támogatására 
fordítható összeget. 

(2) Az Önkormányzat részt vesz közművelődési pályázatokon, és - a költségvetésben 
meghatározott mértékben- támogatja a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
pályázatokon történő részvételét. 

4. Záró rendelkezések 

6.§ 

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő hónap első napján lép hatályba. 

7.§ 

(l) Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő
testületének a helyi közművelődésről szóló 1/2009. (I. 23.) önkormányzati rendelete. 

(2) Ez a § a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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