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Kesziilt: a Jdzsefvarosi Nemet Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 2021. december 
13. (hetfo) napjan 11:00 orakor a 1082 Budapest, Vajdahunyad utca 1/B. 
szam alatt talalhato Jdzsefvarosi Nemet Onkormanyzat szekhelyen 
megtartott 4. nyilvanos rendkiviili iileserol
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Napirend 3. pontja: Javaslat Budapest Fovaros Jdzsefvarosi Onkormanyzat 
kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011 (XII. 22) sz. onk. rendelet modositasanak 
velemenyezesere
Eldterjeszto: Dr. Szabadkai Attila Csaba (irasbeli eloterjesztes)

Jelenlevok szavaznak, majd az elnok megallapitja, hogy az irasbeli eloterjesztes szerint a 
kepviselo-testiilet 3 igen 0 nem, es 0 tartozkodas mellett elfogadta a javaslatot, es meghozta 
72/2021.(XII. 13.) szamu hatarozatat:

Jdzsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat 72/202 l.(XII.13.) szamu hatarozata:
A Jdzsefvarosi Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy 
egyetert Jdzsefvarosi Onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011 (XII.22) 
sz. onkormanyzati rendeletnek a telepiilesi onkormanyzat 2021. december 16-i iilesere 
eldterjesztett, a jelen hatarozat mellekletet kepezd modositasaval.

Felelds: Dr. Szabadkai Attila Csaba elnok
Hataridd: azonnal

Csatari Ilona s.k.
jegyzokonyv hitelesito

Kmf.

Dr. Szabadkai Attila Csaba s.k. 
elnok

A jegyzokonyvi kivonat hiteles:
Kiadva: 2021. december 14.
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Czira Eva Mandula
Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda vezetoje 
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mellekleti

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 
.. ../2021. (........... ) onkormanyzati rendelete

az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modositasarol

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos 
konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) bekezdeseben 
kapott felhatalmazas alapjan, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 73. § (2) bekezdeseben es 76. § (1) bekezdeseben 
meghatarozott feladatkoreben eljarva, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelddesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) bekezdeseben biztositott velemenyezesi 
jogkoreben eljaro Jozsefvarosi Bolgar Onkormanyzat, Jozsefvarosi Gorog Onkormanyzat, 
Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat, Jozsefvarosi Nemet Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ormeny 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Roma Onkormanyzat, Jozsefvarosi Roman Onkormanyzat, Jozsefvarosi 
Ruszin Onkormanyzat, Jozsefvarosi Szerb Onkormanyzat, Jozsefvarosi Szlovak Onkormanyzat, 
Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:

1. § Az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet (a 
tovabbiakban: Rendelet) bevezeto resze helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

,.Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a muzealis intezmenyekrol, a 
nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari 
ellatasrol es a kozmuvelodesrol sz616 1997. evi CXL. torveny 73. § (2) bekezdeseben es 76. § 
(1) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva, a muzealis intezmenyekrol, a 
nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) 
bekezdeseben biztositott velemenyezesi jogkoreben eljaro Jozsefvarosi Bolgar Onkormanyzat, 
Jozsefvarosi Gorog Onkormanyzat, Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat, Jozsefvarosi Nemet 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ormeny Onkormanyzat, Jozsefvarosi Roma Onkormanyzat, 
Jozsefvarosi Roman Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ruszin Onkormanyzat, Jozsefvarosi Szerb 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Szlovak Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ukran Onkormanyzat 
velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(1 ) A keriilet minden polgaranak es kozdssegenek joga, hogy
a) igenybe vegye az onkormanyzati alapitasu kozmuvelodesi feladatokat ellato nonprofit 

gazdasagi tarsasag szolgaltatasait, valamint a kozmuvelodesi megallapodasokban 
szereplo, erre a celra szolgalo ellatasokat;

b) muveltseget, keszsegeit gyarapitsa, ervenyesitse kozossegi muvelodesi jogait, 
muvelodesi celjainak megvalositasa erdekeben az Onkormanyzat nonprofit gazdasagi 
tarsasagatol szinteret, szakmai segitseget kapjon.”

(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„(3) Az Onkormanyzat altal alapitott kozmuvelodesi feladatokat ellato nonprofit gazdasagi 
tarsasag egyetlen vallas, vilagnezet vagy politikai iranyzat mellett sem lehet 
elkotelezett.”

(3) A Rendelet 4. § (1) bekezdese helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:



„(1) A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelddesrol szolo 
1997. evi CXL. torveny (a tovabbiakban: Torveny) 76. § (3) bekezdeseben foglalt 
alapszolgaltatasok teljes korenek ellatasa erdekeben az Onkormanyzat nonprofit gazdasagi 
tarsasagot alapit, ennek nevesiteset az 1. melleklet tartalmazza.”

(4) A Rendelet 5. §-a helyebe a kovetkezo rendelkezes lep:

„5.§

(1) A Torveny 76. § (3) bekezdeseben felsorolt alapszolgaltatasok ellatasa erdekeben az 
Onkormanyzat a 4. § (1) bekezdese szerinti nonprofit gazdasagi tarsasaggal 
kozszolgaltatasi szerzodest kot.

(2) Az Onkormanyzat kozszolgaltatasi szerzodes kereteben az alapszolgaltatasokon tul 
biztositja:
1. a keriilet lakoinak megfelelo kulturalis es szabadidos programok szervezeset, 

minden korosztalynak az igenyes szorakoztatas lehetosegenek biztositasat,
2. a gyermek es ifjusagi programok, igy kiilonosen jatszohaz, vetelkedo, 

gyermekszinhazi eloadas szervezeset,
3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetisegi es mas kisebbsegi kultura ertekeinek 

megismerteteset, az iinnepek kulturajanak gondozasat,
4. a nemzeti, kisebbsegi, vilagi es egyhazi iinnepek, evfordulok kozismertte tetelet, 

tamogatasat,
5. a helyi tarsadalom kapcsolatrendszerenek, kozossegi eletenek, 

erdekervenyesitesenek segiteset a kdzmiivelodes eszkozrendszerevel,
6. a civil szervezetek igeny szerinti segiteset, muvelodesi szandekuk tamogatasat, 

talalkozok szervezeset,
7. a helyismereti, kornyezeti es termeszetvedo mozgalmak tamogatasat,
8. a Jozsefvarosban eld miiveszek bemutatkozasi lehetosegenek megszervezeset, 

kepzomuveszeti kiallitasok lebonyolitasat,
9. egyeb muveszeti agak bemutatkozasi lehetoseget, igy kiilonosen koncert, irodalmi 

est, kdnyvbemutato szervezeset,
10. ifjusagi zenei koncertek szervezeset,
11. tanfolyamok szervezeset, befogadasat, kozossegi osszejovetelek szervezeset,
12. nepi es iparmiiveszeti es iparmiiveszeti vasarok lebonyolitasat,
13. a keriiletben fellelheto helytorteneti emlekek gyiijteset, gondozasat, bemutatasat,
14. kozossegi nagyrendezvenyek, fesztivalok szervezeset,
15. testvervarosok kulturajanak megismerteteset,
16. az iskolarendszeren kiviili oktatast, segitsegnyujtast, igy kiilonosen felzarkoztatas, 

iskolaba segites, korrepetalas, mentor program, allaskereso es informacios nap 
szervezese, melyben az ismeretterjesztes es a kepessegfejlesztes kap szerepet.

(3) A Torvenyben meghatarozott kozmuvelodesi alapszolgaltatasok megvalositasahoz az 
onkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasagi tarsasag az alapito okiratban rogzitett 
kozmuvelodesi alapfeladatok teljesitesevel jarul hozza.

(4) Az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit gazdasagi tarsasag eves iizleti terveben 
rogziti konkret feladatait, amelyeket az Onkormanyzat kepviselo-testiilete hagy jova.

(5) Az onkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasagi tarsasag munkajarol, a 
kozmuvelodesi megallapodasban resztvevok pedig a megallapodasban rogzitett 
feladatok teljesiteserol evente beszamolnak a hataskorrel rendelkezo bizottsagnak.

(6) A megfelelo tajekoztatas biztositasa erdekeben az Onkormanyzat gondoskodik arrol, 
hogy a kozmuvelodesi programokat ismertesse a helyi sajto, valamint az 
onkormanyzati fenntartasu intezmenyek es az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit 
gazdasagi tarsasagok programjait plakatokon, hirdetotablakon es szorolapokon tegyek 
kozze es miisorfuzeteiket juttassak el a lakossaghoz.



(7) Az Onkormanyzat a kozmuvelodesi alapszolgaltatasokat onkormanyzati tamogatas, 
palyazati keret es palyazati onresz eves koltsegvetesrol szolo rendeleteben torteno 
elkulonitesevel, valamint allami tamogatas igenybevetelevel biztositja.”

3. § (1) A Rendelet 1. melleklete helyebe az 1. melleklet lep.
(2) A Rendelet 3. melleklete helyebe a 2. melleklet lep.

4. § Ez a rendelet a kihirdeteset koveto napon lep hatalyba.

Budapest, 2021. december...........

dr. Sajtos Csilla 
jegyzo

Piko Andras 
polgarmester


