Minősített szótöbbség
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (... ...) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76. § (3)
bekezdésében foglalt alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.
(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
Törvényben előírt kötelező közművelődési alapszolgáltatások teljes körű megvalósítására és a
közművelődési intézményrendszer működtetésére közművelődési megállapodást köt az
önkormányzati tulajdonú KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel (a
továbbiakban: Feladatellátó). A közművelődési alapszolgáltatásokat és ellátásuk helyszíneit
az ellátottak körének megjelölésével a melléklet tartalmazza.
(3) A Feladatellátó az intézményrendszer működtetését a Gazdasági Bizottság által
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat és a Kulturális és Köznevelési Bizottság által
jóváhagyott éves munkaterv – mely tartalmazza a Feladatellátó éves szolgáltatási tervét –
alapján látja el.
(4) A Képviselő-testület kötelező közművelődési feladatainak megvalósulása érdekében
ellenőrzi és felügyeli a Feladatellátó közművelődési megállapodásban vállalt feladatait a
Kulturális és Köznevelési Bizottságon keresztül.
2. § (1) Az Önkormányzat a Törvény és a Rendelet alapján a Feladatellátón keresztül
ellátott kötelező alapszolgáltatások és szakmai feladatok mellett kiemelten fontos feladatának
tekinti
a) az 50 és 60 éven felüli korosztály művelődését segítő programok szervezését és
támogatását,
b)esélyegyenlőségi és családbarát programok szervezését és támogatását,
c)az önkéntességgel kapcsolatos programok szervezését és támogatását,
d)ismeretterjesztő előadások szervezését és támogatását,

e)a magyar nyelv ápolásával kapcsolatos programok szervezését és támogatását,
f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást
megelőző programok, tevékenységek, szolgáltatások szervezését és támogatását,
g) állami és nemzeti, kerületi ünnepekkel kapcsolatos programok szervezését és
támogatását,
h)nemzetiségi programok szervezését és támogatását,
i) partnervárosi és határainkat átívelő kulturális, közművelődési programok szervezését és
támogatását,
j)helyi értéktárral kapcsolatos programok szervezését és támogatását,
k)a környezetkultúra fejlesztését,
l)a köztéri alkotások helyreállítását, új szobrok és emléktáblák felállítását,
m)az épített örökség széles körű megismertetését, védelmét,
n)a kerület kulturális szolgáltatásainak, vonzerejének fejlesztését,
o) a közélet, a helyi nyilvánosság kulturális, közművelődési csatornáinak biztosítását,
bővítését és
p)a kulturális programokról szóló tájékoztatást a helyi médián keresztül.
(2) Az Önkormányzat önként vállalt közművelődési feladatait a Budapest Főváros XI.
Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és egyéb szervezetek bevonásával
látja el.
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi közművelődési feladatainak ellátása és gazdagítása
érdekében együttműködik
a) nem kerületi önkormányzati fenntartású, de a kerület területén működő közművelődési
és közgyűjteményi intézményekkel,
b) kerületi és nem kerületi székhelyű, tevékenységüket a kerület területén kifejtő kulturális
és művészeti egyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, közművelődési tevékenységet
végző gazdasági társaságokkal,
c)közművelődési munkát is végző civil szervezetekkel, alapítványokkal,
d)egyházakkal (szervezeteivel, csoportjaival),
e)nemzetiségi önkormányzatokkal és
f)magánszemélyekkel.
(2) Az (1) bekezdésében foglalt együttműködések során a kötelezően biztosított
közművelődési alapszolgáltatásokon túl – azokat nem veszélyeztetve – egyéb közművelődési
feladatok megvalósulása céljából az Önkormányzat támogatási szerződéseket,
közszolgáltatási szerződéseket, közművelődési megállapodásokat köthet.
(3) A közművelődési megállapodások vagy közszolgáltatási szerződések alapján végzett
tevékenységek végrehajtásának ellenőrzését minden esetben a vonatkozó szerződésben kell
rögzíteni.
4. § (1) A Képviselő-testület a közművelődési intézményrendszer közművelődési
megállapodás keretében történő működtetésének finanszírozásához az anyagi fedezetet az

állami normatívából, saját forrásaiból, érdekeltségnövelő minisztériumi és egyéb szakmai
pályázatokból, a közművelődési és más intézményi tevékenységből származó bevételekből
biztosítja.
(2) A Képviselő-testület mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a
közművelődési feladatellátáshoz biztosított költségvetési támogatás összegét.
(3) A Képviselő-testület a közművelődési intézményrendszer működtetéséhez éves
költségvetési rendeletében biztosítja a Feladatellátó részére
a) az intézményrendszer üzemeltetéséhez, felújításához, műszaki és technikai feltételek
korszerűsítéséhez,
b) az intézményrendszer feladatainak ellátásához szükséges munkavállalók illetményének
és azok járulékainak fedezetéhez és
c) a Törvény és e rendelet szerinti kötelezően ellátandó alapszolgáltatások teljes körének
ellátásához, a szakmai munkához szükséges költségeket.
(4) 
A Képviselő-testület a kulturális programok, közművelődési tevékenységek
támogatására az éves költségvetési rendeletben pályázati keretet biztosíthat.
(5) A Képviselő-testület kiemelt kulturális támogatásra évenként költségvetési
rendeletében külön céltámogatási keretet hagyhat jóvá.
(6) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében biztosítja az Önkormányzat
közművelődési pályázataihoz szükséges önrészt.
(7) A Képviselő-testület éves költségvetési rendeletében biztosítja a művészeti ösztöndíjak
adományozásához szükséges összegeket. Az ösztöndíjak adományozásának módját külön
rendelet szabályozza.
5. § 
Az Önkormányzat és intézményei, cégei, valamint az Önkormányzat által támogatott
tevékenység szervezői a www.ujbuda.hu honlap, az Újbuda újság, az Újbuda TV, a Pont
Magazin és annak online felületei (,pontmagazin.hu, Facebook, Instagram), az Újbuda TV
keretein belül működő „Pont TV”, egyéb kerületi kiadványok és az önkormányzati
hirdetőtáblák működtetésével, támogatásával és használatával gondoskodnak arról, hogy a
kerület polgárai a közművelődés lehetőségeiről megfelelő tájékoztatást kapjanak.
6. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § 
Hatályát veszti a közművelődési feladatokról szóló 70/2012. (XI. 27.) XI.ÖK rendelet.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

Indokolás
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
.../2018. (… …) önkormányzati rendelet megalkotásához
Az 1. §-hoz
Ez a § az 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulttv.) előírásai miatt tartalmazza a
kötelező közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és
mértékét. Ezen paragrafus keretében kerül átruházásra a Képviselő-testület két hatásköre is,
valamint az ellenőrzés módja is lefektetésre kerül, tekintettel arra, hogy kötelező
önkormányzati feladatellátásról van szó.
A 2. §-hoz
Ebben a §-ban feltüntetésre kerülnek a kötelező önkormányzati alapszolgáltatáson kívül
vállalt további feladatok.
A 3. §-hoz
Ez a § nevesítő a közművelődési feladatok ellátása során együttműködő szervezeteket.
A 4. §-hoz
Fővárosi kerületként az összes közművelődési alapszolgáltatást biztosítania kell az
Önkormányzatnak, így a rendelet 4. § a feladatok finanszírozásának módját illetve egyéb
források biztosításáról rendelkezik.
Az 5. §-hoz
Ez a § a közművelődési alapszolgáltatások tájékoztatásának rendszerét írja le.
A 6. §-hoz
Ez a § rendelkezik a rendelet hatálybalépéséről.
A 7. §-hoz
Ez a § rendelkezik a jelenleg hatályos közművelődési rendelet hatályon kívül helyezéséről.

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotásának várható hatásai – a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások
tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A rendeletalkotás A rendelettervezet lefekteti az ellátott közművelődési
várható
társadalmi, alapszolgáltatások körét, annak formáját, módját és mértékét,
gazdasági hatásai
valamint azt a tájékoztatási rendszert, melyből a kerület
polgári tájékozódhatnak az ellátott feladatokról.
A lakosságot a rendelet megalkotása pozitívan érinti.

2. A rendeletalkotás Az eddigi években is biztosítva voltak a rendeletben foglalt
várható
költségvetési feladatok, csak nem voltak ilyen részletesen szabályozva, így
hatásai
nincs új költségvetési hatása a rendelet megalkotásának, a
feladatellátáshoz szükséges forrás eddig is biztosítva volt.

3. A rendeletalkotás
várható környezeti és
egészségügyi
következményei

Mivel a rendelet rögzít olyan feladatokat, mely a
környezetkultúrára és az egészségmegőrzésre vonatkoznak,
így a feladatellátás során javulnak a környezeti, egészségügyi
feltételek a kerületben.

4. A rendeletalkotás A rendelet megalkotása a közművelődési alapszolgáltatások
adminisztratív terheket feladatellátójánál az adminisztratív munkák megemelését
befolyásoló
várható okozza, de nincs számottevő hatása.
hatásai

5.
A
rendelet
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható
következményei

A rendelet újraalkotására a közművelődésről szóló 1997.
CXL. törvény módosítása miatt van szükség, mely lefektette
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, illetve a
rendelet kötelező tartalmi elemeit.
A jogalkotás elmaradása esetén az Önkormányzat jogsértő
magatartást követ el.

6.
A
rendelet A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti,
alkalmazásához
tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
szükséges
személyi,
szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek

7. Egyéb információ

-

