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Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) V. fejezetében (A
jogrendszer folyamatos felülvizsgálata) foglalt rendelkezések általános felülvizsgálati
kötelezettséget írnak elő a jogszabályok vonatkozásában. A Jat. 21. § (2) bekezdésében és 22.
§ (2) bekezdésében foglalt rendelkezései a jegyző feladatkörébe utalják az önkormányzati
rendeletek utólagos hatásvizsgálatát, valamint tartalmi deregulációját, amelyek keretében
figyelemmel kell kísérni a jogszabály hatályosulását és gondoskodni kell arról, hogy
amennyiben adott jogszabály elavult, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, akkor
aktualizálására sor kerüljön.
Budapest XXIII. kerületének közigazgatási területén a helyi közművelődési tevékenység
támogatását a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló, 2012. május 07. napjától
hatályban lévő, 2014-ben módosított 25/2012. (V.06.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) módosításaiból és a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI-rendelet hatályba lépéséből következő
jogszabályi változások - melyek a közművelődés céljának és feladatának új megközelítését
tükrözik - szükségessé tették a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát.
A jogszabályokkal, így a helyi önkormányzati rendelettel szemben is támasztott fontos
kritérium, hogy maradéktalanul megfeleljen a megkülönböztetés tilalmának és az
egyértelműség fokozott követelményének, azaz a jogszabály címzettjei számára érthető és
átlátható legyen.
A Kult. tv. 83/A. § (1) bekezdése felhatalmazást ad a települési önkormányzat részére, hogy a
helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a
Kult. tv. és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza
meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának
formáját, módját és mértékét.
A rendelet tervezet a lakosság közvetlen tájékoztatására a Jat. 19. § (2) bekezdésében
előírtaknak megfelelően, az SZMSZ-ben rögzítettek szerint az önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre, a www.soroksar.hu honlapon - a képviselő-testületi ülés
anyagaként - közzétételre kerül, annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a
készülő rendelet-tervezetről.
A Jat. 17. §-a alapján elkészült a rendelet-tervezet elfogadásának várható hatásait bemutató
hatástanulmány, amelyet a jelen előterjesztés 2. mellékleteként csatolt „Hatásvizsgálati lap”
tartalmaz.
Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a
mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.
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Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen
tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel.
Budapest, 2022. január 04.

dr. Winkler Krisztina
jogász
az előterjesztés készítője
Mellékletek:

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő
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1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
…/... (…) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Soroksári Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Soroksári Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén
a) a helyi közművelődési tevékenységben résztvevő magánszemélyekre,
b) az Önkormányzat közművelődési intézményeire, közösségi színtereire, az önkormányzati
tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaságra,
annak fenntartójára, működtetőire és azok alkalmazottaira,
c) a nem kerületi önkormányzati fenntartású, de a kerület területén működő közművelődési
intézmények, civil szervezetek, társulások, magánszemélyek által gyakorolt
közművelődési tevékenységekre, szolgáltatásokra, melyre az Önkormányzat
közművelődési megállapodást köt,
d) a közművelődés egyéb közösségi színtereire, beleértve különösen a kerület közigazgatási
területén működő köznevelési intézményeket, valamint
e) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.
(2) A rendelet célja, hogy az Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár lakosságának
művelődési érdekei és kulturális szükségletei figyelembevételével meghatározza a helyi
önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának
formáját, módját és mértékét.
(3) E rendelet további célja, hogy támogassa a kerületben a közművelődési, kulturális célú,
hasznos szabadidő-eltöltést szolgáló közösségek létrehozását, így biztosítva a kulturális
örökség megismerését, a hagyományok ápolását és a közösség építését.
2. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat számít a civil
közösségek, szervezetek, valamint a kulturális tevékenységet is végző gazdasági
vállalkozások közreműködésére és lehetőségei szerint erre ösztönzi is őket.
(2) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv) és e rendeletben
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vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott, működtetett közművelődési
intézmény, illetve a közösségi színterek tevékenységével és az önkormányzati tulajdonú,
közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság útján látja el.
Közművelődési megállapodást csak azon tevékenységek megvalósítására köt, melyek
önkormányzati feladatot jelentenek, de sajátosságaiknál fogva nem, vagy nem gazdaságosan
valósíthatók meg a helyi közintézményi keretekben.
3. § Az Önkormányzat közművelődési intézménye és az önkormányzati tulajdonú,
közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság nem lehet
elkötelezett egyelten vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési
tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A törvényben és e
rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás vagyon, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül.
2. A helyi közművelődési feladatok
4. § Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével - a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján a
kerületben egységes alapelvek szerint - határozza meg az Önkormányzat közigazgatási
területén az általa támogatandó közművelődési tevékenységek körét, a feladatellátás formáját,
módját, mértékét és feltételeit, továbbá meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.
5. § Az Önkormányzat kötelező feladata a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott
valamennyi közművelődési alapszolgáltatás teljeskörű megszervezése.
6. § Az Önkormányzat a mindenkori anyagi lehetőségei figyelembevételével, különösen, de
nem kizárólagosan:
1. lehetőséget biztosít szabadtéri programok, előadások zavartalan lebonyolítására,
2. biztosítja a közintézmények esztétikus környezetét,
3. együttműködik a helyi Szabó Ervin Könyvtárral a könyvtárlátogatók számának lehetőség
szerinti növelésében,
4. bővíti a hagyományos kerületi kulturális rendezvények programválasztékát,
5. szabályozza a meglévő az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, az
önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű
társaság és az általuk működtetett közösségi színterek, telephelyek fő profilját (1.
melléklet),
6. kiemelt feladatként kezeli az óvodás és általános iskolás fiatalok művelődési, szórakozási
lehetőségeinek bővítését,
7. támogatja a megszűnt, de hagyományokkal rendelkező események megszervezését,
8. szorgalmazza a magyar néptánc és népszokások megismertetését,
9. kiemelten kezeli a nemzetiségi értékek, hagyományok, kultúra őrzését, bemutatását,
megismertetését, a nemzetiségi identitástudat és közösség erősítését,
10. gondozza a helyi kegyhelyeket,
11. támogatja, segíti a környezetkultúra javítását,
12. az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményben és az önkormányzati
tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság
keretein belül működtetett közösségi színtereken, telephelyeken a passzív befogadás
mellett megteremti az aktív foglalkozások rendszerét,
13. támogatja a hagyományőrző, hagyományteremtő szerveződéseket,
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14. kulturális téren is erősíti a testvérvárosi kapcsolatokat, a környező településekkel való
együttműködést,
15. segíti a közművelődési intézményben őrzött tárgyi és szellemi örökség széles körű
bemutatását, felújítását, gyarapítását,
16. szorgalmazza a művelődési lehetőségek közvetítését valamennyi elérhető kommunikációs
csatornán keresztül.
3. A helyi közművelődési feladatok ellátása és ellenőrzése
7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága érdekében közművelődési intézményt tart fenn és működtet, közösségi
színtereket biztosít, illetve önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó
nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapított és támogat.
(2) Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben
megjelölt szervezeteken túl – különösen, de nem kizárólagosan - az alábbi intézményeket és
szervezeteket vonhatja be:
a) a kerület területén működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményeket,
b) a kerület területén működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
c) a kerület területén működő bejegyzett közművelődési fő tevékenységkörű vállalkozásokat,
gazdasági társaságokat,
d) a kerület területén működő köznevelési intézményeket.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési
feladatellátásba való bevonása az (1) bekezdésben megjelölt intézmény és szervezetek által el
nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.
(4) Az Önkormányzat a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban szereplő intézményekkel és
szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására
közművelődési megállapodást köthet.
8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására önálló közművelődési
intézményt működtet Táncsics Mihály Művelődési Ház (címe: 1238 Budapest, Grassalkovich
út 122.) néven.
(2) Az Önkormányzat - az (1) bekezdésben foglalt intézményen túl - további közművelődési
feladatait a tulajdonában lévő, közművelődési feladatok ellátására alapított Galéria ’13
Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1239
Budapest, Hősök tere 13.) és az annak keretein belül működő Soroksári Helytörténeti
Gyűjtemény (címe: 1238 Budapest, Szitás u. 105.) útján látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott intézmény és társaság szakmailag önállóan látja
el tevékenységét az Alapító Okiratukban foglaltak szerint. Éves munkatervükben rögzítik
konkrét feladataikat.
(4) Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, a közösségi színterek és az
önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű
társaság vezetője, továbbá a kerületi közművelődési megállapodásban résztvevők
munkájukról, illetve a megállapodásban rögzített feladataik ellátásáról évente beszámolnak a
Képviselő-testület előtt.
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9. § Az Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság közművelődéssel kapcsolatos
feladat- és jogköre a következő:
1. kialakítja a kerület közművelődési koncepcióját, amely meghatározza a főbb célokat és
prioritásokat,
2. javaslatot tehet az Önkormányzat közművelődési koncepciójára,
3. javaslatot tesz a művelődési intézmények működésének összehangolására és
színvonalasabbá tételére,
4. figyelemmel kíséri a művelődési intézkedések kidolgozását, véleményezi azokat, majd
ellenőrzi végrehajtásukat,
5. javaslatot tehet közművelődési intézmény létrehozására, átszervezésére, összevonására,
szétválasztására, megszüntetésére, elnevezésére,
6. működési területén fórumot ad a közművelődéssel kapcsolatos társadalmi észrevételeknek
(igényfeltárás, érdekegyeztetés),
7. javaslatot dolgoz ki az ágazathoz tartozó intézmények fejlesztésének lehetőségeiről, az
ágazat gazdálkodásáról,
8. javaslatot tehet a közművelődéssel foglalkozó civil szervezetek finanszírozására,
9. előkészíti a közművelődési megállapodásokat, ellenőrzi azok végrehajtását,
10. javaslatot tehet az Önkormányzat területén, közterületen, középületen lévő műalkotások
felújítására, elhelyezésére,
4. A helyi közművelődési feladatok finanszírozása
10. § (1) A Képviselő-testület a fenntartásában működő közművelődési intézmény, a közösségi
színterek, valamint az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit
korlátolt felelősségű társaság finanszírozásához az anyagi fedezetet az állami támogatásból,
saját forrásaiból, érdekeltségnövelő minisztériumi és egyéb szakmai pályázatokból, a
közművelődési és más intézményi tevékenységből származó bevételekből biztosítja.
(2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében szabályozza a közművelődési
feladatellátáshoz biztosított összes költségvetési támogatás összegét, gondoskodik az
önkormányzati fenntartású közművelődési intézmények és közösségi színterek, az
önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű
társaság
a) üzemeltetési költségeiről, az épületek állagmegóvásáról, műszaki, technikai feltételeinek
korszerűsítéséről,
b) az alkalmazottak illetményének és munkabérének, továbbá a munkáltatót terhelő központi
befizetések fedezetéről,
c) az Alapító Okiratban meghatározott alapfeladatok ellátásához, a szakmai munkához
szükséges költségek finanszírozásáról.
(3) A Képviselő-testület éves költségvetésében biztosítja az Önkormányzat közművelődési
feladataihoz kapcsolódó pályázatokhoz szükséges önrészt.
(4) A Képviselő-testület biztosítja az intézmények és közösségi színterek alapfeladataiban
meghatározott tevékenységek ellátásához szükséges létszámot.
(5) A közművelődési intézmények és közösségi színterek térítésmentesen kötelesek
biztosítani a helyszínt:
a) közfeladat ellátása céljából a közfeladat ellátásához szükséges mértékben,
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b) az Önkormányzat kötelező feladatainak ellátása céljából.
11. § E rendeletben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület a
mindenkori éves költségvetés függvényében biztosítja.
5. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 25/2012. (V.06.)
önkormányzati rendelet.

Bese Ferenc s.k.
polgármester

dr. Szabó Tibor s.k.
jegyző

Záradék
A rendelet-tervezet ……. év …………….. hónap ……. napján az Önkormányzat hivatalos
hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, ……. év …………….. hónap ……. nap
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Polgármesteri Kabinet

1. melléklet a …/... (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény, az önkormányzati tulajdonú,
közművelődési feladatokat ellátó nonprofit korlátolt felelősségű társaság és az általuk
működtetett közösségi színterek, telephelyek fő tevékenységi körének meghatározása
Táncsics Mihály Művelődési Ház
székhelye: 1238 Budapest, Grassalkovich út 122.
Elsődleges feladata a közművelődési feladatokon belül a közösségi igények kielégítése,
közösségi célok megteremtéséhez a feltételek biztosítása.
Főbb feladatai
1. A kerületi lakosok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében életesély növelő
foglalkozások szervezése.
2. Ismereteket fejlesztő tanfolyamok, civil körök, klubok szervezése, ezek szakmai
támogatása, működtetése.
3. Színházi előadások szervezése, ezen belül kiemelten a gyermekkorú közönség igényeinek
kielégítése.
4. Művészeti találkozók szervezése.
5. Hagyományos rendezvények (megemlékezése, bálok stb.) rendszeres, színvonalas
megtartása.
6. Lehetőségeihez mérten közreműködik a kerületi zenei élet fejlesztésében. Helyszínt
biztosít a zenei előadásokhoz.
7. Kiállítási lehetőséget biztosít képzőművészek, amatőr alkotók bemutatkozásához.
8. Szakmai, műszaki segítséget nyújt a kerületi intézmények, szervezetek, civil közösségek
hagyományápoló és teremtő rendezvényeihez.
9. A gyermek és ifjúsági korosztály társas kapcsolatainak erősítése érdekében közösségi
szórakozató rendezvényeket, klubokat szervez.
10. A kerületi lakosság kulturális célú tájékoztatásának elősegítésére információs szolgálatot
biztosít.
Galéria ’13 Soroksár Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1239 Budapest, Hősök tere 13.
Elsődleges feladata a képző és iparművészeti kultúra minőségi alkotásainak bemutatása.
Ezen keresztül az ízlésformálás magas szintű megvalósítása. Gondoskodik a gyermek és
ifjúsági korosztály életkori sajátosságainak megfelelő értékközvetítésről.
Főbb feladatai
1. A kerületben élő, alkotó, vagy a kerülethez valamilyen módon kapcsolódó művészek,
országos és európai hírű kortárs képzőművészek alkotásaiból rendszeresen kiállításokat
szervez.
2. Az épület adottságainak és jellegének megfelelő előadásokat, találkozókat szervez
színészek, képzőművészek, közéleti személyiségek részvételével.
3. Együttműködik az oktatási intézményekkel gyermek-, ifjúsági rendezvények, kiállítások
megszervezésében.
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4. Kiépíti, fenntartja és ápolja a különböző kultúrák közötti kapcsolatokat (testvérvárosok,
környező települések).
5. Közéleti események színteréül szolgál, befogad civil, szakmai és egyházi programokat,
rendezvényeket.
6. Könyveket, katalógusokat jelentet meg, bemutatva a kiállító művészek munkásságát.
Soroksári Helytörténeti Gyűjtemény (múzeumi feladat és jogkör)
címe: 1238 Budapest, Szitás utca 105.
Elsődleges feladata Soroksár múltját híven bemutató tárgyi emlékek gyűjtése, azok
bemutatásra alkalmas állapotban lévő eszközeinek kiállítása.
Főbb feladatai
1. A gyűjtött tárgyi emlékek feldolgozása, restaurálása, bemutatása.
2. A rendszerezett anyagból időszaki kiállítások rendezése.
3. Állandó kiállítás biztosítása a meglévő muzeális anyagból.
4. A népművészet és a népi kultúra tárgyi emlékeinek, illetve a jelenleg ezen a területen
magas szintű alkotó művészek munkáinak rendszeres bemutatása.
5. Alkotó táborok, kézműves foglalkozások szervezése.
6. A Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi, történeti, várostörténeti anyagának bemutatása,
kiadványok megjelentetése.
7. Tudományos,
ismeretterjesztő
előadások,
múzeumpedagógiai
foglalkozások
megszervezése.

Indokolás
Általános indokolás
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló …./…. (…) önkormányzati rendelethez
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével rendeletben határozza meg
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és
mértékét.
E rendelet megalkotásának fő célja, hogy összhangot teremtsen a hatályos jogi szabályozás és a
gyakorlat között, valamint a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával és fejlesztésével
kapcsolatos jogi kereteket meghatározza.
A rendelet megfelelő keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és
infrastruktúra biztosításához, Soroksár hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom közösségei,
személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális
nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez.
Részletes indokolás
1-3. §
Meghatározza a helyi közművelődési feladatok általános szabályait, a rendelet hatályát és célját.
Lényeges, hogy a rendelet hatálya kiterjed a helyi közművelődési szolgáltatást igénybe vevők körére
is.
4-6. §
Hivatkozással a Kult. tv. 76. §-ban foglalt rendelkezésekre rögzíti a települési önkormányzat által
kötelezően biztosítandó helyi közművelődési feladatokat, miszerint a főváros kerületeiben a
települési önkormányzat kötelező feladata a közművelődési alapszolgáltatások teljes körének
megszervezése.
7-9. §
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati
rendeletével összhangban szabályozza a helyi közművelődési feladatok ellátásának és ellenőrzésének
formáját, módját és mértékét.
10-11. §
A helyi közművelődési feladatok ellátásának finanszírozási feltételeit rögzíti.
12. §
A rendelet hatályba lépésének idejét, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezését határozza
meg.

