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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) felülvizsgálata és módosítása vált szükségessé, tekintettel 
arra, hogy az Önkormányzat a Képviselő-testület 4/2017. (I.25.), 100/2017. (IV.26.) és 
102/2017. (IV.26.) számú határozatai értelmében a közművelődési feladatait 2017. július 1. 
napjától már nem a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, mint költségvetési szerv 
útján, hanem a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el, így ennek megfelelően indokolt módosítani a 
rendeletet.  
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 2017. július 8. napján hatályba lépő 83/A.§ (1) bekezdése kimondja, 
hogy a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 
szükségleteinek figyelembevételével, a helyi sajátosságok alapján határozhatja meg az általa 
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátásának formáját, módját és 
mértékét. A hivatkozott törvény 76.§-ában meghatározott közművelődési alapszolgáltatások 
közül az alábbiakat javasoljuk a rendeletben szerepeltetni: 
 

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 fejlesztése, 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Azért a fenti közművelődési alapszolgáltatásokat javasoljuk a rendeletben feltüntetni, mert 
véleményünk szerint ezek esnek egybe a kistarcsai társadalmi és kulturális igényekkel, 
sajátosságokkal, míg a törvény 76.§-ában meghatározott egyéb közszolgáltatások (tanulás-
képzés, és tehetséggondozás-fejlesztés biztosítását), nem jellemzők településünkön 
jelentkező, helyben teljesítendő igényekre. 

 

  



 
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: 
Nincsenek. 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
Az Önkormányzat közművelődési feladatait 2017. július 1. napjától a Kistarcsai VMSK Kft. 
látja el, amely változás átvezetendő a rendelet szövegén. 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A rendelet módosítása nélkül a rendelet rendelkezései nem a hatályos adatokat tartalmaznák. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
Kistarcsa, 2017. június 14. 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 



 
 

Kistarcsa Város Önkormányzat 
…/2017. (… …) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (XII.29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

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

1.§ 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 35/2011. (VIII.29.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

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

 
2.§ 

 
A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„Kistarcsa Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 76.§. (3) bekezdésében 
meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül az a)-b) pontokban, d)-e) 
pontokban és a g) pontban foglaltaknak az ellátását vállalja a város kulturális 
hagyományai és a helyi közművelődési élet állandó gyakorlata alapján. 
 
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 fejlesztése, 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
e) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„Kistarcsa Város Önkormányzata a közművelődési szolgáltatás feladatkörének 
ellátására gazdasági társaságként a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a 
továbbiakban: Kistarcsai VMSK Kft.) működteti, amellyel a közművelődési 



szolgáltatás ellátására közművelődési megállapodást köt, és biztosítja a törvényben 
meghatározott szolgáltatási feladatokhoz a megfelelő infrastruktúrát.” 

4.§ 
 
A Rendelet 5.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„Díjfizetés ellenében ellátandó tevékenység különösen a Kistarcsai VMSK Kft. 
használatában és üzemeltetésében álló épületek és helyiségek hasznosítása, illetve az 
igénybevevő nyereségét szolgáló események.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 6.§ a) pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„az önkormányzat intézményei (a továbbiakban: „önkormányzati intézmények”) és” 
 

6.§ 
 
A Rendelet 7.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 

„Az önkormányzat gazdasági társasága és 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), 
valamint azok közzétételre kerüljenek Kistarcsa Város honlapján és 
Kistarcsa Város Önkormányzatának közösségi oldalán 

b) az önkormányzati fenntartású gazdasági társaság és az intézmények 
programjukat plakátokon, saját intézményi és önkormányzati 
hirdetőtáblákon, illetve szórólapokon is közzétehetik.” 

 
7.§ 

 

A Rendelet 8.§ (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 

„ (1) Az önkormányzat gazdasági társasága és intézményei szakmailag önállóan látják 
el tevékenységüket az alapító okirat szerint. Éves üzleti tervükben és munkatervükben 
rögzítik konkrét feladataikat, annak költségtervezetét, amelyeket a megelőző év 
november hónapban elkészítenek, majd véleményezésre december hónapban 
benyújtják Kistarcsa Város Önkormányzata részére, hogy az önkormányzat 
költségvetési koncepciójának tervezésekor az figyelembe vételre kerülhessen.  
 
(2) A Kistarcsai VMSK Kft. tevékenységéről a Képviselő-testület által meghatározott 
időpontban számol be.” 
 

8.§  
 

A Rendelet 9.§-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„  (3) A Kistarcsai VMSK Kft. tekintetében a 8.§-ban meghatározottak a 2017. év 
vonatkozásában azzal az eltéréssel alkalmazandóak, hogy a 2017. évre vonatkozóan a 
Kft. munkatervet nem köteles készíteni, üzleti tervét pedig 2017. június hónapban 



köteles eljuttatni Kistarcsa Város Önkormányzata számára, úgy, hogy az a 2017. 
júniusi rendes testületi ülésen megtárgyalásra kerülhessen.” 

9.§ 
 
(1) E rendelet – a 2.§ kivételével – 2017. július 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését 
követő nap hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet 2.§-a 2017. július 8. napján lép hatályba, és hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 
 Solymosi Sándor Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
 Polgármester Jegyző 
 



 

I N D O K O L Á S 
 
 

Általános indokolás 
 
Az önkormányzati rendelet alapját a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény adta. Az önkormányzat 
közművelődési feladatait ellátó szervezet megváltozása következtében szükségessé vált a 
rendelet felülvizsgálata és módosítása. 
 

Részletes indokolás 
 
A rendelet 1.§-ához: 
Szövegpontosítás került átvezetésre arra tekintettel, hogy 2017. július 1. napjától a VMSK 
intézménye megszűnik, és feladatait a Kistarcsai VMSK Kft. megnevezésű önkormányzati 
gazdasági társaság látja majd el. 
 
A rendelet 2.§-ához: 
A közművelődési feladatok ellátásának önkormányzati gazdasági társaság általi átvétele 
miatti, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 2017. július 8. napján hatályba lépő változása 
miatti módosítások kerültek átvezetésre.  
 
A rendelet 3.§-7.§-aihoz: 
A közművelődési feladatok ellátásának önkormányzati gazdasági társaság általi átvétele miatti 
szövegpontosítások kerültek átvezetésre, valamint a helyi sajtóorgánumok felsorolása került 
kiegészítésre. 
 
A rendelet 8.§-ához: 
Átmeneti rendelkezések kerültek meghatározásra. 
 
A rendelet 9. §-ához: 
A hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra. 
 
 
 


