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a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában kapott 
felhatalmazás alapján megalkotta a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23 .) 
önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXVII. törvény 
hatályba lépése miatt szükségessé vált a Rendelet módosítása. A Törvény 76. §-a rendelkezik a 
települési önkormányzatok közművelődési feladatairól, mely szerint a települési 
önkormányzatok kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A 76 . § (3) 
bekezdése felsorolja az alapszolgáltatásokat, és a (7) bekezdésben rögzíti , hogy - többek között 
- a főváros kerületeiben kötelező feladat a (3) bekezdés szerinti közművelődés i 

alapszolgáltatások teljes körének megszervezése. 

A közművelődési alapszolgáltatások a Törvény felsorolása szerint: 
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 biztosítása, 
c) az egész életre kite1jedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

A fenti módosítás alapján javaslom a Rendeletben meghatározott feladatok módosítását. 

A Képviselő-testület a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapításáról szóló 205/2015 . (V. 21.) KÖKT határozatával létrehozta a 
Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: Kőrösi Nonprofit 
Kft.) , mely a 2015. augusztus 31-én megszüntetésre kerülő Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai 
Kulturális Központ feladatait vette át. 

A Törvény 77. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos 
hozzáférése érdekében az önkormányzat közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt 
biztosít, mely - többek között - segíti a közösségi tevékenységet, ösztönzi a közösségek 
működését, mindenki számára hozzáférhető. A Törvény 77. § (5) bekezdése szerint a 
közművelődési intézmény típusa lehet: művelődési ház, művelődési központ, kulturális 
központ, többfunkciós közművelődési intézmény, népfőiskola, népi kézműves alkotóház, 
gyermek-, illetve ifjúsági ház, szabadidőközpont. 



Az Önkormányzat az általa fenntartott Kőrösi Nonprofit Kft.-n keresztül a következő 
közművelődési intézmények működését biztosítja: 

1. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 
2. KÖSZI és a Tanuszoda, 
3. Újhegyi Közösségi Ház, 
4. Helytörténeti Gyűjtemény, 

5. üdülők. 

A Rendeletben a törvényi besorolásnak megfelelően pontosítani szükséges az Önkormányzat 
által fenntartott közművelődési intézményt. 

A Törvény 82. §-a kimondja, hogy - többek között - fővárosi kerületenként Közműve lődés i 

Kerekasztal alakítható, míg a 83 . § rendelkezik létrehozásának fe l téte leiről. A Közmüvelődés i 

Kerekasztal megalakításával kapcsolatban megkeresés nem hozzám. 

A Törvény 83/ A. §-a szerint a helyi l ehetőségek és sajátosságok alapján a település i 
önkormányzat - a települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően -
rendeletben határozza meg a közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladate llátás formáját , 
mértékét. A helyi nemzetiségi önkormányzatok egyeztetés céljából megkapták a rendeletet, a 
válaszok még nem érkeztek meg. Az egyeztetés eredményről az ülésen szóban tájékoztatom a 
tisztelt Képviselő-testü letet. 

II. Hatásvizsgálat 

A Rendelet módosítása követi a törvényi módosítást, így garantálja a jogszerű működés 

fe ltételeit. A közművelődési alapszo lgáltatások Törvény szerinti módosítása bővít i az e l é rhető 

szolgáltatások körét, így kiszélesedik a lakosság közművelődési ellátottsága. A Körösi 
Nonprofit Kft. az általa működtetett intézményekben a Törvényben meghatározott 
közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja, vezetője és közművelődési szakmai 
munkakörben foglalkoztatott munkatársak legalább 30%-a mesterfokozattal és szakirányú 
végzettséggel rendelkezik, így az intézmény típusa a törvényi besorolás alapján: kulturáli s 
központ. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Rendelet módosítása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201 l. évi CLXXXIX . 
törvény 42. § 1. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre. A módosítás a 
rendelet kihirdetését követően hatályba léphet, felkészülési időt nem igényel , az intézmények 
működését közvetlenül nem befolyásolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előte rj esztés 1. 
melléklete szerint megalkotja a helyi közművelődésrő l szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2018 . augusztus ,f}.., Cf''
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1. melléklet az előte,jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13 . pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § Az Önkormányzat a számára törvényben meghatározott kötelező közművelődés i 
feladatok ellátása érdekében 

a) elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket 

segíti, biztosítja a helyszínt a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára, 
b) biztosítja a közösségi és társadalmi részvételt, 
e) biztosítja az egész életre kiterjedő tanulás feltételeit, 
d) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit , 
e) biztosítja az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit , 
f) biztosítja a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeit , valamint 
g) biztosítja a kulturális alapú gazdaságfejlesztést.". 

2. § 

Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása érdekében a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint kulturális központ útján 
biztosítja 

a) a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 
b) a KÖSZI és a Tanuszoda, 
e) az Újhegyi Közösségi Ház, 
d) a Helytörténeti Gyűjtemény és 
e) az üdülők 

működését. ". 

3. § 

Ez a rendelet 2018. szeptember l-jén lép hatályba. 

D. Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 2017. évi módosítása következtében vált szükségessé a közmüvelödési 
feladatok pontosítása, valamint a Körösi Nonprofit Kft .-n keresztül fenntartott intézmény 
besorolása, ezáltal garantálj a a jogszerű működés feltételeit. 

A közmüvelödési alapszolgáltatások törvényi változást követő módosítása bővíti az elérhető 
szolgáltatások körét. 

A közmüvelödési intézmény típusa törvényi besorolás alapján: kulturális központ. A besoro lás 
egyértelművé teszi, hogy a Körösi Nonprofit Kft. a Törvényben meghatározott 
alapszo lgáltatások teljes körét biztosítja, és müködését megfelelő számú és végzettségge l 
rendelkező munkatárs biztosítja. 
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