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A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-ai ülésére 
 

Tárgy: Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési feladatairól 
szóló 35/2011. (VIII.29) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
 
Érintett Bizottságok:  Humánpolitikai Bizottság 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

 
A jogalkotónak felelőssége és kötelessége, hogy jogszabályai megfeleljenek a magasabb 
szintű szabályoknak, ezért a közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) 
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: „rendelet”) is áttekintettük.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a szerint a rendeletben nem lehet 
megismételni magasabb szintű jogszabályok szövegét, azonban a rendeletben találhatóak 
ilyen jogszabályismétlő részek. A fentiekre tekintettel és egyéb, a magasabb szintű 
jogszabályi előírásokon túli szempontok áttekintését követően, a rendelet szövegének 
pontosítása és a gyakorlati alkalmazás megkönnyítése érdekében javaslom a rendelet 
módosítását. 
     
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
 a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

 aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
 ab) környezeti és egészségi következményeit, 
 ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

 b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 

 c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételeket.” 

 
 
 

 



 
I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
Nem jelent többlet adminisztratív terhet az eddigiekhez képest. 

IV. A rendelet megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 
A rendelet szövege magasabb szintű jogszabályba ütközne, szövegpontosítások hiányában a 
rendelet gyakorlati alkalmazása is nehezebbé válna. 
 
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet 
fogadja el. 
 
Rendeletalkotás! 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a közművelődési 
feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../… 
(....) önkormányzati rendeletét. 
 

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. 
 
 Kistarcsa, 2015. augusztus 19. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
    polgármester 
 
  



Mellékletek:  
 
A közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló …./…(…) önkormányzati rendelet tervezete  
A közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletben tett 
módosításokat mutató táblázat. 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 

/2015. (   )önkormányzati rendelete 
 
 

A közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (2) bekezdésében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 77 § - ában kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
A közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: „rendelet”) címe az alábbiakra módosul: 
 
 „Az önkormányzat közművelődési feladatairól” 
 

 
2. § 

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

„Kistarcsa Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) bekezdésében 
meghatározott önkormányzati feladat – ellátási formák közül az a)- d) pontokban és a  
g)-h) pontokban foglaltaknak az ellátását vállalja, a város kulturális hagyományai és a 
helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alapján.” 

 
3.§ 

A rendelet 7. § b) pontjában foglalt rendelkezések az alábbiakra módosulnak: 
 

„b) az önkormányzati fenntartású intézmények programjukat plakátokon, saját 
intézményi és önkormányzati hirdető táblákon, illetve szórólapokon is közzétehetik” 

 
4.§ 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
 Solymosi Sándor  Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 polgármester jegyző 



I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 3. §-ában foglaltaknak történő megfelelés, 
valamint a rendelet címének és egyéb részeinek pontosítása érdekében a közművelődési 
feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé. 

 
Részletes indokolás 

 
 
Az 1. §-hoz 
 
A rendelet címe került pontosításra. 
 
A 2.§-hoz: 
 
A 2010. évi CXXX. tv. 3.§-ában foglaltak (önkormányzati rendeletben nem ismételhető meg 
más, magasabb rendű jogszabály rendelkezése) miatt szükséges módosítások kerültek 
átvezetésre. 
 
A 3.§-hoz: 
 
Nyelvtani pontosítás került átvezetésre. 
 
A 4.§-hoz: 
 
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezések kerültek meghatározásra.  
 
 
 
  



 

   
 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
35/2011. (VIII. 29.) számú önkormányzati rendelete 

 
 

 
 

a közművelődési feladatairól 
 

 
 

az önkormányzat közművelődési 
feladatairól 

 

 
 
 

Kistarcsa Város Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 77. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

 

 

1. § 

 
A rendelet célja, hogy Kistarcsa kulturális-
közművelődési ellátása érdekében a helyi 
társadalom művelődési és kulturális igényeinek 
figyelembevételével – a helyi hagyományok, 
lehetőségek és sajátosságok alapján – 
meghatározza Kistarcsa Város Önkormányzata 
közművelődési feladatait. 
 
 

 
 
 

 

 

2. § 

 
A feladatellátás során Kistarcsa Város 
Önkormányzata gondoskodik a saját 
fenntartású közművelődési intézménye 
működtetéséről és szakmai szolgáltatásai 
folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően 
Kistarcsa Város Önkormányzata az intézményi 
és szakmai önállóság tiszteletben tartásával 
épít mindazon egyéni és helyi közösségi 
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a 
város kulturális életét gazdagítja. 
 

 



3. § 

 
(1) Kistarcsa Város Önkormányzata a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. tv. 76. § (2) bekezdésében meghatározott 
önkormányzati feladat-ellátási formák közül az 
alábbiak ellátását vállalja, a város kulturális 
hagyományai és a helyi közművelődési élet 
állandó gyakorlata alapján: 
 
 
 

a.) az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző és szakképző 
tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási lehetőségek 
segítését, 

 

b.) a település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, 
hagyományainak megismertetését, a 
helyi művelődési szokások 
gondozását, gazdagítását, 

 

c.) az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra megismerését, 

 

d.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, 
művelődési közösségek 
tevékenységének segítését, különös 
tekintettel a kiemelkedő értékeket 
teremtő művészeti és szellemi 
alkotóközösségekre, 

 

e.) a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez szükséges feltételek 
biztosítását, 

 

f.) egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítását. 

 
(2) Az önkormányzat kiemelt feladatának 
tekinti: 
 

a.) Kistarcsa Város szellemi értékeinek, 
hagyományainak feltárását, 
ápolását, a lokálpatriotizmus, a 
helyi értékek védelmének erősítését, 

 
b.) a kimagasló értékeket képviselő 

3. § 

 
(1) Kistarcsa Város Önkormányzata a 
muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. tv. 76. § (2) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati 
feladat – ellátási formák közül az a)- d) 
pontokban és a g)-h) pontokban 
foglaltaknak az ellátását vállalja, a város 
kulturális hagyományai és a helyi 
közművelődési élet állandó gyakorlata 
alapján. 
 

a.) az iskolarendszeren kívüli, 
öntevékeny, önképző és 
szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító 
tanulási lehetőségek segítését, 

 

b.) a település környezeti, szellemi, 
művészeti értékeinek, 
hagyományainak 
megismertetését, a helyi 
művelődési szokások 
gondozását, gazdagítását, 

 

c.) az egyetemes, a nemzeti, a 
nemzetiségi és más kisebbségi 
kultúra megismerését, 

 

d.) az ismeretszerző, az amatőr 
alkotó, művelődési közösségek 
tevékenységének segítését, 
különös tekintettel a kiemelkedő 
értékeket teremtő művészeti és 
szellemi alkotóközösségekre, 

 

e.) a szabadidő kulturális célú 
eltöltéséhez szükséges feltételek 
biztosítását, 

 

f.) egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítását. 

 



zenei, képző-, fotó-, tánc- és 
színházművészeti együttesek és 
civil szervezetek bemutatóinak, 
kiállításainak, programjainak és 
működésüknek a támogatását. 

4. § 

 
(1)Kistarcsa Város Önkormányzata a 

közművelődési szolgáltatás feladatkörének 
ellátására önálló költségvetési szervként 
Városi Művelődési Sportközpontot és 
Könyvtárat (továbbiakban: Művelődési 
házat) működtet és biztosítja a törvényben 
meghatározott szolgáltatási feladatokhoz a 
megfelelő infrastruktúrát. 

 

 

5. § 

 
(1) Kistarcsa Város Önkormányzata e 

rendeletben megfogalmazott kötelező 
feladatait az éves költségvetéséből 
finanszírozza. 

(2) Az értéket teremtő, a hagyományokat ápoló 
és a város kulturális életében meghatározó    

      szakmai munkát végző különböző 
kulturális, művészeti együttesek, 
egyesületek,     

      társaságok (továbbiakban: civil 
szervezetek) az önkormányzattól  

 
a) éves rendszeres támogatásban 

részesülhetnek, ami az adott év 
költségvetési rendeletében kerül  
elfogadásra, vagy  

 
b)  egyedi pályázatok útján is támogatáshoz 

juthatnak.  
 
(3) Díjfizetés ellenében ellátandó tevékenység 

különösen a Művelődés ház nem kulturális 
célú hasznosítása, illetve az igénybevevő 
nyereségét szolgáló események. 

 

 



6. § 

 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
közművelődési feladatainak ellátását segítik: 
 

a) az önkormányzat nevelési-
oktatási intézményei 
(továbbiakban: 
önkormányzati 
intézmények) és 

b) a civil szervezetek. 
 

 

 

7. § 

 
Az önkormányzat intézményei útján is 
tájékoztatja a város lakóit a közművelődési 
lehetőségekről. A megfelelő tájékoztatás 
érdekében biztosítja annak feltételeit, hogy 
 
a) a közművelődési programokat 
ismertesse a helyi sajtó (Kistarcsai Híradó), 
 
b) az önkormányzat fenntartású 
intézményei programjukat plakátokon, saját 
intézményi és önkormányzati hirdető táblákon, 
illetve szórólapokon is közzéteheti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) az önkormányzati fenntartású 
intézmények programjukat plakátokon, saját 
intézményi és önkormányzati hirdető 
táblákon, illetve szórólapokon is 
közzétehetik.  

 
8. § 

 
(1)  Az önkormányzat intézményei szakmailag 

önállóan látják el tevékenységüket az 
alapító okirat szerint. Éves 
munkatervükben rögzítik konkrét 
feladataikat, annak költségtervezetét, 
amelyeket a megelőző év október 
hónapban elkészítenek, majd 
véleményezésre benyújtják a feladatkörrel 
megbízott bizottságnak, hogy az 
önkormányzat költségvetési 
koncepciójának tervezésekor azt 
figyelembe vegye. 

 
(2)  A Művelődési ház tevékenységéről a 

Képviselő-testület által meghatározott 
időpontban számol be. 

 
 
 

 



 
 

9. § 
 
(1)  A rendelet 2011.szeptember 1-én napján 
lép hatályba. 
       Hatályba lépésével egyidejűleg Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének   
       6/2002.(IV.24.) számú rendelete, valamint 
az azt módosító 38/2008. (XII.19.) számú  

 önkormányzati rendelete hatályát veszti. 
 
(2)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló az Európai Parlament és a Tanács  
      2006/123/EK irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.  

 
 

 
 

 


