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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére 
 
Tárgy: Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata, új rendelet megalkotása 
 
Érintett bizottságok: Humánpolitikai Bizottság, 
    Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

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 a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban „Kultv.”) 100. § (3) bekezdés c) pontja alapján 
az emberi erőforrások minisztere felhatalmazást kapott, hogy rendeletben szabályozza a 
közművelődési alapszolgáltatások körében ellátható egyes szakmai feladatokat, a 
közművelődési alapszolgáltatások szakmai, személyi és infrastrukturális követelményeit, 
továbbá a közművelődési intézmények és közösségi színterek szakmai, működési, személyi és 
infrastrukturális követelményeit. 
 

I. A rendelet tekintetében az alábbi változtatási javaslatokat terjesztjük elő: 
 
A fenti rendelkezés alapján a 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben meghatározott 
kritériumoknak megfelelő, új közművelődési rendelet elfogadását javasoljuk.  
 
Az új rendelet részletesen kitér a közművelődési feladatok megvalósításában részt vevő 
szervezet(ek)re, a közművelődési intézmények típusára, a feladatellátás formájára és módjára, 
a szervezeti keretekre, illetve a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi támogatás biztosításának 
módjára és lehetséges szerkezetére. 
 
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 emberi erőforrások minisztere törvényi felhatalmazás alapján megalkotta a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletet, amelynek rendelkezéseihez 
igazodó új rendelet megalkotása vált szükségessé.  
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az új rendelet elfogadása nélkül a rendelet rendelkezései nem a hatályos adatokat 
tartalmaznák, és nem felelnének meg a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseinek. 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 

II. A közművelődési megállapodással kapcsolatban az alábbi változtatást javasoljuk:  
 
A rendeletben foglaltakhoz való igazodás, illetve a közművelődési feladatok feladat-ellátási 
helyszíneiben bekövetkezett változás a közművelődési megállapodás módosítását tette 
indokolttá. 
 
Javasoljuk, hogy a Közművelődési Megállapodás 1. és 6. pontjában a jogszabályi 
hivatkozások az elfogadott rendelet alapján módosuljanak. 
 
A Közművelődési Megállapodás 7. pontjában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi 
rendelkezések lépjenek: 
 

„A Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a II. Fejezetben 
részletezett közművelődési feladatok színvonalas ellátására, a Kistarcsán működő 
közművelődési intézmény működtetésére, amit az alábbi feladat-ellátási helyeken 
teljesít: 

A Feladatellátó székhelye   2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. 
Városi Könyvtár     2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.  
Művelődési Ház közművelődési intézménye: 

Csigaház     2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. 
Civil-ház     2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33. 

Pecsenyicki Mihály Sportcentrum   2143 Kistarcsa, Késmárki u. 15. 
Városi Sportközpont    2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Városi Uszoda    2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Műfüves pálya    2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Feladatellátás sajátosságai esetén más helyszíneken 



A Felek rögzítik, hogy a fenti helyszínek a Feladatátadó tulajdonában állnak, aki azok 
használatát – a Városi Uszoda épületének kivételével –  térítésmentesen, a Felek között 
megkötött külön használati megállapodás alapján biztosítja a Feladatellátó számára, 
ezen  külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint. A Felek 
megállapodnak, hogy a Városi Uszoda használatáért a Feladatellátó bérleti díjat 
köteles fizetni a Feladatátadó részére. A fizetendő bérleti díj mértékét a Felek szintén 
külön megállapodásban állapítják meg.  
A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt közművelődési intézmény, egyéb 
épületek és helyiségek tekintetében kedvezményes, vagy térítésmentes használati 
lehetőséget a Feladatellátó a szerződött partnerek részére csak oly módon biztosíthat, 
hogy a Városi Sportközpont, a Városi Uszoda és a Művelődési Ház közművelődési 
intézménye (Csigaház) tekintetében a nyújtott kedvezmény összértéke nem haladhatja 
meg az összes hasznosított épület és helyiség bérbeadásával összefüggésben keletkező 
bevétel 20%-át. A Pecsenyicki Mihály Sportcentrum, Műfüves pálya és a Művelődési 
Ház közművelődési intézménye (Civil Ház) területének használata a Feladatellátó 
vezetőjének döntése alapján korlátlanul biztosítható kedvezményes áron, vagy 
térítésmentesen, azonban kizárólag abban az esetben, amennyiben az igénybevevő 
szervezet, vagy személy önkormányzati feladatellátást valósít meg.  
 
A Felek megállapodnak, hogy a Feladatellátó– a kedvezményes, vagy térítésmentes 
igénybevétel eseteinek kivételével – legalább az alábbi díjak alkalmazása mellett 
üzemelteti a használatában álló, hasznosításra kerülő közművelődési intézményt, 
egyéb épületeket és helyiségeket: 
 

• Művelődési Ház közművelődési intézménye 

o Csigaház - bruttó 6.000,- Ft/óra 

nem kulturális célú rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi 
megállapodás alapján történik, azzal hogy legalább 100.000,- Ft összegű 
kaució rendelkezésre állása biztosítandó 
 

o Civil Ház - bruttó 2.500,- Ft/óra 

nem kulturális célú rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi 
megállapodás alapján történik, azzal hogy legalább 50.000,- Ft összegű kaució 
rendelkezésre állása biztosítandó 

 
• Városi Uszoda - bruttó 4.500,- Ft/óra/két sáv, vagy bruttó 2.250,- Ft/óra/sáv 

Városi Uszoda- lakosság számára biztosított belépődíjak: 

Felnőtt belépő, szaunával:   1.300 Ft 
Diák, nyugdíjas, szaunával:   800 Ft 
Diák (14 év alatt), szaunával:  650 Ft 
Felnőtt belépő 08-16:00-ig:   950 Ft 
Diák, nyugdíjas 08-16:00-ig:  650 Ft 
Diák (14 év alatt) 08-16:00-ig:  600 Ft 
Látógatójegy:     260 Ft 
Értékmegőrzés, kölcsönzés, hajszárító: 100 Ft 



Városi Uszoda - lakosság számára biztosított bérletek: 

12 alkalmas felnőtt bérlet:   13.000 Ft 
12 alkalmas diák (14 év feletti) / nyugdíjas bérlet: 8.000 Ft 
12 alkalmas diák (14 év alatt) bérlet: 6.500 Ft 
Oktatási 8 alkalmas bérlet:   5.500 Ft 
Felnőtt negyedéves bérlet:   35.000 Ft 
Diák, nyugdíjas negyedéves bérlet:  20.000 Ft 
Felnőtt éves bérlet:    120.000 Ft 
Diák, nyugdíjas éves bérlet:   75.000 Ft 

 
• Városi Sportközpont 

 

Dunakeszi Tankerületi Központ részére:  bruttó 6.500,- Ft/óra 
helyi civil szervezetek számára:   bruttó 6.500,- Ft/óra 
egyéb igénybevevő részére:    bruttó 10.000,- Ft/óra 
nem sportcélú rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi 
megállapodás alapján történik, azzal, hogy legalább 150.000,- Ft 
összegű kaució rendelkezésre állása biztosítandó 

 
• Műfüves pálya:      bruttó 4.000,- Ft/óra 

helyi civil szervezetek számára:   bruttó 3.000,- Ft/óra 
 

• Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum 
- Klubhelyiség:   bruttó 1.800,- Ft/óra 
- büfé:     bruttó 50.000,- Ft/év 
- Sportpálya:    bruttó 5.000,- Ft/óra 
- teljes létesítmény igénybevétele: bruttó 15.000,- Ft/óra 
- rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi megállapodás 
alapján történik.” 

 
A Közművelődési Megállapodás 8.1. pontjában foglalt rendelkezések az alábbiakra 
módosuljanak: 
 

„A Városi Könyvtár nyitvatartási rendje: 
 

Hétfő 12.00 – 18.00 
Kedd 10.00 – 14.00 
Szerda 10.00 – 16.00 
Csütörtök 12.00 – 18.00 
Péntek 10.00 – 14.00 

 
A felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a Könyvtárba történő beiratkozás lehetőségét 
ingyenesen biztosítja.  
A Könyvtárban történő internethasználat díja: 300- Ft/óra. 
A Könyvtárból DVD, CD visszaszolgáltatásában késedelem esetén időarányosan 
250,- Ft számítandó fel késedelmi díjként. 
A könyvtári könyvek kölcsönzése esetén késedelem esetén 10,- Ft/nap/könyv 
késedelmi díj számítandó fel. 



Amennyiben a kivett könyvári könyvet, vagy DVD-t/CD-t az igénybevevő elveszti, 
vagy egyéb okból nem tudja visszaszolgáltatni, abban az esetben köteles annak új 
példányát beszerezni és átadni a Feladatellátó részére, vagy köteles az érintett 
könyv, vagy DVD/CD visszaszolgáltatáskori piaci árát a Feladatellátó számára 
megtéríteni. „ 

 
A Közművelődési Megállapodás 8.2. pontjában foglalt rendelkezés helyébe az alábbi 
rendelkezés lépjen: 
 

„A Művelődési Ház (Csigaház, Civil-ház) közművelődési intézménye és a további 
telephelyek nyitvatartási ideje a mindenkori szakkörökhöz, tanfolyamokhoz, 
valamint a rendezvényekhez, programokhoz, egyéb eseményekhez igazodnak. A 
nyári nyitvatartási rendet a Feladatellátó ügyvezetője ettől eltérő módon is 
megállapíthatja.” 

 
A Közművelődési Megállapodás 12.1. pontjában foglalt rendelkezések helyébe az alábbi 
rendelkezések lépjenek: 
 

„Biztosítja a központi jogszabályokban, illetve önkormányzati rendeletekben foglalt, 
a közművelődés tárgyát képező feladatok körében a lakosság részvételének egyenlő 
lehetőségét, a művelődésbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítését, a jogszabályok és 
rendeletek céljainak megvalósítását; 

a) iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; 
b) kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; 
c) közművelődési tevékenységek és támogatások; 
d) a Művelődési Ház (Csigaház, Civil-ház) közösségi intézménye fenntartása 

és működtetése, valamint a közösségi színterek biztosítása és 
működtetése.” 

 
 
A fentiek alapján kérem a t. Képviselő-testülettől az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezet, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadását. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló …/… (…) önkormányzati rendeletet.  
 
A rendelet elfogadása minősített többséget igényel Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistarcsai VMSK Kft.-vel 
2017. június 28-án megkötött közművelődési megállapodás – az előterjesztés 2. számú 



melléklete szerinti – módosítását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő:   2019. június 28. 
Felelős:   Solymosi Sándor, polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Kistarcsa, 2019. június 13. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 


