
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet 
módosításáról 

                Korábbi rendelkezések:  

  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. § A helyi közművelődési feladatok      
ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK      
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2)       
bekezdése helyébe a következő rendelkezés     
lép:  

(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    

 „(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 Kft.-vel (a    
továbbiakban: Feladatellátó). A   



 

ellátásuk helyszíneit az ellátottak körének     
megjelölésével a melléklet tartalmazza. 

közművelődési alapszolgáltatásokat és   
ellátásuk helyszíneit az ellátottak    
körének megjelölésével a melléklet    
tartalmazza.” 

  2. § A Rendelet melléklete helyébe a       
Melléklet lép. 

  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 

  

 dr. László Imre 
 polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 

 
 

  
   



 

Indokolás 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 48/2018. (XII. 19.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 
 
 

Az 1. §-hoz 
 

A közművelődési rendelet 1. § (2) bekezdésében a KözPont Újbudai Kulturális Kft. régi neve              
van még rögzítve, mint közművelődési feladatellátó, azonban a cég új nevét a Cégbíróság             
2020. augusztus 18-án bejegyezte, ezért szükséges az említett paragrafusban a cég hatályos            
nevének átvezetése.  

 
A 2.  §-hoz 

 
A közművelődési rendelet melléklete tartalmazza az Önkormányzat által ellátott kötelező          
közművelődési alapszolgáltatásokat, azok helyszíneit, ellátottak körét. Az       
alapszolgáltatásokat a KözPont Újbudai Kulturális Kft. által üzemeltetett telephelyek         
biztosítják közművelődési megállapodás keretében. A közművelődési rendelet 2018. év végi          
megalkotása óta az intézményhálózatban telephely változások, átnevezések történtek illetve a          
pedagógiai feladatok kikerültek, ezért vált szükségessé a rendelet mellékletének módosítása,          
valamint a mellékletben is átvezetésre került a cég új neve, valamint mivel székhely változás              
is történt, melyet a Cégbíróság 2020. augusztus 18-án bejegyzett, így az is javításra került.  

 
A 3.  §-hoz 

 
 Ez a § a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
  
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi         
közművelődési feladatokról szóló 48/2018. (XII. 19.) rendeletének módosítása várható         
hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt              
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
  

1. A rendeletalkotás várható    
társadalmi, gazdasági hatásai  

A rendelet módosításával a közművelődési     
szolgáltatások bővülnek.  

2. A rendeletalkotás várható    
költségvetési hatásai 

A rendeletben szereplő közművelődési intézmények     
költségvetése tervezésre került a 2020. évi      
költségvetésben.  

3. A rendeletalkotás várható    
környezeti és egészségügyi   
következményei  

A rendelet módosításának nincs környezeti és      
egészségügyi következménye.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható hatásai  

A rendelet módosítása nem jelent további      
adminisztratív terheket.  

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

Jogszabály írja elő, hogy a közművelődési      
alapszolgáltatásokat rendeletben kell rögzíteni, így     
jogsértés következne be, ha a rendelet módosítására       
nem kerülne sor.  

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

A létrejött közművelődési intézményekben a személyi,      
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre      
állnak. 

7. Egyéb információ -  

  
  

 


