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idoszakra szolo kozmuvelddesi koncepcidjanak kidolgozasara
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ALJEGYZO

Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi X
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozterulet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi -
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keruletfejlesztesi, Kornyezet-es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi -

Hatarozati javaslat:
A Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag javasolja a
Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

L Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A muzealis intezmenyekrdl, a nyilvanos konyvtari ellatasrdl es a kozmuvelddesrol szolo 1997. evi CXL. 
torveny (tovabbiakban: Torveny) 83/A. § (2) bekezdese alapjan a telepulesi onkormanyzat a 
kozmuvelddesi rendeletet a - a telepulesi nemzetisegi onkormanyzattal valo egyeztetes kereteben - 
legalabb otevente felulvizsgalja.

Az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
(tovabbiakban: Rendelet) utoljara 2016-ban keriilt felulvizsgalatra. A Torveny 2017-ben mddositasra 
kerult, valamint 2018-ban az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma kiadta 20/2018. (VII. 9.) szamu 
rendeletet a kozmuvelddesi alapszolgaltatasok, valamint a kozmuvelddesi intezmenyek es a kozossegi 
szinterek kovetelmenyeirol. Az uj szabalyozas a kozmuvelddesi intezmenyekre vonatkozd szemelyi es 
infrastrukturalis kovetelmenyrendszert ir eld, es meghatarozza a kozmuvelddesi alapszolgaltatasok 
reszletes tartalmat.
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Fentieket figyelembe veve - es tekintettel arra, hogy a Kepviselo-testiilet 2021. julius 22-en, a 
489/2021.(VIL 22.) hatarozataval elfogadta az Onkormanyzat Jozsefvarosi Muzeum koncepciojat - uj, a 
2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelddesi koncepcid, strategia megalkotasara van sziikseg, amit 
kovetoen uj kozmuvelddesi rendelet is elfogadasra kerul. A koncepcio/strategia elfogadasat szeleskorii 
egyeztetes elozi meg.
A jelen rendeletmodositas az atmeneti idoszakra szolo jogszabaly megfelelosegi modositasokat 
tartalmazza, valamint a Rendelet mellekletei kerulnek pontositasra. A Torveny 83/A. § (2) bekezdese 
szerint a rendeletmodositas velemenyeztetesre kerult a keriileti nemzetisegi onkormanyzatokkal. A 
nemzetisegi onkormanyzatok velemenye az eldterjesztes potldlagos melleklete. (2. szamu melleklet).

IL A beterjesztes indoka
A rendeletmodositashoz a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 
(a tovabbiakban: Motv.) 42. § 1. pontja alapjan a Kepviselo-testulet dontese szukseges, valamint a 
kozmuvelddesi koncepcidjanak kidolgozasa erdekeben szukseges a hatarozat elfogadasa

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A dontes celja az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatairdl szdld 81/2011. (XII. 22.) dnkormanyzati 
rendelet modositasa, valamint felkeres az Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelddesi 
koncepcidjanak elokeszitesere.

A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Mbtv. 42.§ 1. pontja ertelmeben a Kepviselo-testulet hataskorebol nem ruhazhato at a rendeletalkotas.

A Kepviselo-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szdld 36/2014. (XI.06.) 
dnkormanyzati rendelet (tovabbiakban: SZMSZ) 7. melleklet 2.4.12. pontja alapjan a Kulturalis, Civil, 
Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag elokesziti es ertekeli az ifjusagpolitikai 
koncepciot, elokesziti es feliilvizsgalja a koznevelesi, a kozmuvelddesi es sport koncepcidkat, javaslatot 
tesz a szukseges fenntartoi intezkedesekre.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos ulesen 
kell targyalni. A rendelet elfogadasahoz az Motv. 42. § 1. pontja, 50.§-a alapjan minositett tobbseg 
szukseges. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 3O.§ (1) bekezdese alapjan egyszerii szavazattobbseg 
szukseges.

A fenti rendelkezesek alapjan kerem az eldterjesztes mellekletet kepezo rendelet megalkotasat es az 
alabbi hatarozat elfogadasat.

Rendeletalkotasi javaslat
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiilete megalkotja a ..../2021. (XII..... ) 
dnkormanyzati rendeletet az onkormanyzat kdzmuvelddesi feladatairdl szolo 81/2011. (XIL 22.) 
dnkormanyzati rendelet mddositasarol

Mellekletek:

1. szamu melleklet: Rendelet-tervezet
2. szamu melleklet: Nemzetisegi onkormanyzatok velemenye (POTKEZBESITES)



Hatarozati javaslat

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 
.../2021. (............... ) szamu hatarozata

a Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szolo kozmuvelodesi 
koncepciojanak kidolgozasarol

A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat kepviselo-testiilete ugy dont, hogy felkeri a polgarmestert a 
Budapest Jozsefvarosi onkormanyzat 2022-2027. idoszakra szdlo kozmuvelodesi koncepciojanak 
kidolgozasara, es a Kepviselo-testiilet ele torteno beterjesztesere.

Felelds: polgarmester
Hatarido: Kepviselo-testiilet 2022. marciusi rendes iilese

A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Humanszolgaltatasi Ugyosztaly Humankapcsolati 
Iroda

Budapest, 2021. december 7.

Piko Andras
polgarmester

Dr. Erdss Gabor 
alpolgarmester



Eldterjesztes melleklele

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek 
....72021. (........... ) onkormanyzati rendelete

az onkormanyzat kozmuvelodesi feladatairol szdld 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modositasardl

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testulete a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos 
konyvtari ellatasrol es a kdzmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) bekezdeseben 
kapott felhatalmazas alapjan, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelddesrol 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, 
Jdzsefvarosi Lengyel Onkormanyzat, Jozsefvarosi Nemet Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ormeny 
Onkormanyzat, Jdzsefvarosi Roma Onkormanyzat, Jdzsefvarosi Roman Onkormanyzat, Jdzsefvarosi 
Ruszin Onkormanyzat, Jdzsefvarosi Szerb Onkormanyzat, Jdzsefvarosi Szlovak Onkormanyzat, 
Jdzsefvarosi Ukran Onkormanyzat velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:

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

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

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

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

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

b) muveltseget, keszsegeit gyarapitsa, ervenyesitse kozossegi muvelodesi jogait, 
muvelbdesi 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 kbzmuvelbdesi 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 szdld 
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 tartahnazza.”

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



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

(2) Az Onkormanyzat kbzszolgaltatasi szerzbdes kereteben az alapszolgaltatasokon tul 
biztositja:
1. a keriilet lakoinak megfelelb kulturalis es szabadidbs programok szervezeset, 

minden korosztalynak az igenyes szbrakoztatas lehetbsegenek biztositasat,
2. a gyermek es iQusagi programok, igy kiilbnosen jatszohaz, vetelkedb, 

gyermekszinhazi elbadas 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 kbzismertte tetelet, 

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

erdekervenyesitesenek segiteset a kbzmuvelbdes eszkbzrendszerevel,
6. a civil szervezetek igeny szerinti segiteset, miivelbdesi szandekuk tamogatasat, 

talalkozok szervezeset,
7. a helyismereti, kbmyezeti es termeszetvedb mozgalmak tamogatasat,
8. a Jozsefvarosban eld muveszek bemutatkozasi lehetbsegenek megszervezeset, 

kepzomuveszeti kiallitasok lebonyolitasat,
9. egyeb muveszeti agak bemutatkozasi lehetbseget, igy kiilbnosen koncert, irodalmi 

est, kbnyvbemutato szervezeset,
10. iijusagi zenei koncertek szervezeset,
11. tanfolyamok szervezeset, befogadasat, kbzbssegi bsszejbvetelek szervezeset,
12. nepi es iparmuveszeti es iparmuveszeti vasarok lebonyolitasat,
13. a keriiletben fellelhetb helytbrteneti emlekek gyujteset, gondozasat, bemutatasat,
14. kbzbssegi nagyrendezvenyek, fesztivalok szervezeset,
15. testvervarosok kulturajanak megismerteteset,
16. az iskolarendszeren kivuli oktatast, segitsegnyujtast, igy kiilbnosen felzarkoztatas, 

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

(3) A Tbrvenyben meghatarozott kbzmuvelbdesi alapszolgaltatasok megvalbsitasahoz az 
bnkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasagi tarsasag az alapito okiratban rbgzitett 
kbzmuvelbdesi alapfeladatok teljesitesevel jarul hozza.

(4) Az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit gazdasagi tarsasag eves iizleti terveben 
rbgziti konkret feladatait, amelyeket az Onkormanyzat kepviselb-testiilete hagy jbva.

(5) Az bnkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasagi Ursasag munkajarbl, a 
kbzmuvelbdesi megallapodasban resztvevbk pedig a megallapodasban rbgzitett 
feladatok teljesiteserol evente beszamolnak a hataskbrrel rendelkezb bizottsagnak.

(6) A megfelelb tajekoztatas biztositasa erdekeben az Onkormanyzat gondoskodik arrbl, 
hogy a kbzmuvelbdesi programokat ismertesse a helyi sajto, valamint az 
bnkormanyzati fenntartasu intezmenyek es az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit 
gazdasagi tarsasagok programjait plakatokon, hirdetbtablakon es szorblapokon tegyek 
kbzze es musorfuzeteiket juttassak el a lakossaghoz.

(7) Az Onkormanyzat a kbzmuvelbdesi alapszolgaltatasokat bnkormanyzati tamogatas, 
palyazati keret es palyazati bnresz eves kbltsegvetesrbl szblb rendeleteben tbrtenb 
elkulonitesevel, valamint allami tamogatas igenybevetelevel biztositja.”

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

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

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

dr. Sajtos Csilla 
jegyzb

Piko Andras 
polgarmester



1. melleklet a (......) onkormanyzati rendelethez

„L melleklet a .../... (.......) onkormanyzati rendelethez

Az Onkormanyzat a Itai mukodtetett kozmuvelodesi feladatokat ellato nonprofit gazdasagi 
tarsasagok nevesitese

Az Onkormanyzat a keriileti hagyomanyokat is figyelembe veve jelenleg az alabbi kozmuvelodesi 
feladatokat ellato nonprofit gazdasagi tarsasagot mukodteti:

1. Jozsefvaros Kozossegeiert Nonprofit Zrt. (Szekhely: 1085 Budapest, Horanszky utca 13.)
Kozmuvelodesi feladatokat ellato telephelyek:

Kesztyugyar Kozossegi Haz (1084 Budapest, Matyas ter 14.)

Jozsefvarosi Muzeum (1085 Budapest, Jozsefkrt. 70.)

H13 (1085 Budapest, Horanszky utca 13.)

Fokusz Kozossegi Ter (1086 Budapest, Magdolna utca 47.)”



2. melleklet a (......) dnkormdnyzati rendelethez

„3. mellekleta .../... (....... ) onkormanyzati rendelethez

A Jozsefvarosi Onkormanyzattal kozmuvelodesi megallapodassal rendelkezdk kore

1. Tudomanyos Ismeretterjesztd Tarsulat (1088 Budapest, Brody Sandor utca 16. kepviseli 
Pirdth Eszter)

2. TIT Kossuth Klub Egyesulet (1088 Budapest, Muzeum utca 7. kepviseli Gyenes Adam)

3. Leonardo 41 Alapitvany (1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 41. kepviseli Mann 
Daniel)

4. Vasas Kozponti Konyvtar Alapitvany (1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. kepviseli 
Matrahazi Zsuzsanna konyvtarvezeto)

5. Giusto-Kamara Miiveszeti Kozhasznu Nonprofit Kft. (1086 Budapest, Koszoru utca 23. 1. 
em. 9. kepviseli Litvan Erika)

6. Magyarorszagi Roma Parlament (1086 Budapest, Danko utca 15. kepviseli Horvath Aladar)

7. Vasas Muveszegyiittes Alapitvany (1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. 1/101. kepviseli 
Fodor Tamas)”



INDOKOLAS 

az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
mddositasarol sz616..../2021. (X...... ) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas
A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrdl es a kozmuvelddesrol szolo 1997. evi 
CXL. torveny 83/A. § (2) bekezdese alapjan a telepiilesi onkormanyzat a kozmuvelddesi rendeletet a - 
a telepiilesi nemzetisegi onkormanyzattal valo egyeztetes kereteben - legalabb otevente felulvizsgalja.

Reszletes indokolas 

az 1. §-hoz
A rendeletalkotas hatas- es feladatkdri meghatarozasat tartalmazza az idokozben bekovetkezett 
jogszabalyvaltozasokra figyelemmel.

a 2.§-hoz
Az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatainak meghatarozasa.

a 3. §-hoz

A kozmuvelddesi feladatellatas megvaldsitasat vegzo szervezeti keretek meghatarozasa.

a 4. §-hoz
Hatalyba lepteto rendelkezest tartalmaz.

Allasfoglalas az indokolas kozzetetelerol

A jogalkotasrol szolo 2010. evi CXXX. torveny 18.§ (1) bekezdese alapjan a jogalkotd allaspontja az, 
hogy az indokolas kbzzeteheto.



HATASVIZSGALATI LAP

az onkormanyzat kozmuvelddesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modositasarol szolo ...72021. (....) onkormanyzati rendelethez

1. Tarsadalmi hatasok
A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat celja, hogy a helyi tarsadalom 
muvelodesi es kulturalis sziiksegleteinek figyelembevetelevel - a helyi hagyomanyok, lehetosegek es 
sajatossagok alapjan - egyseges alapelvek szerint hatarozza meg az altala tamogatando kozmuvelddesi 
tevekenysegek konkret formajat, modjat es merteket.

2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasok
A rendelet mddositasaval az onkormanyzat kiadasai a korabbiakhoz kepest nem emelkednek.

3. Kornyezeti es egeszsegiigyi kovetkezmenyek
A rendeletben foglaltak vegrehajtasanak komyezetre gyakorolt hatasa nines, egeszsegiigyi 
kovetkezmenye nines.

4. Adminisztrativ terheket befolyasold hatasok
A rendelet megalkotasaval az adminisztracios terhek novekedese nem varhatd.

5. A jogszabaly megalkotasanak szuksegessege, a jogalkotas elmaradasanak varhatd 
kovetkezmenyei
A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrdl es a kozmuvelddesrol szolo 1997. evi 
CXL. torveny 83/A. § (2) bekezdese alapjan a telepiilesi onkormanyzat a kozmuvelddesi rendeletet a - 
a telepiilesi nemzetisegi onkormanyzattal vald egyeztetes kereteben - legalabb otevente feliilvizsgalja.

6. A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, tdrgyi es penziigyi feltetelek
A jogszabaly alkalmazasahoz sziikseges szemelyi, szervezeti, targyi es penziigyi feltetelek 
rendelkezesre allnak.



Budapest Fovdros VIII. kerillet Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat 
Kepviselo-testuletenek

81/2011. (XII.22.) onkormdnyzati rendelete

az onkormdnyzat kozmuvelodesifeladatairdl

Budapest Jdzsefvdrosi Onkormdnyzat Kepviselo- 
testuletenek

.../2021. (....) onkormdnyzati rendelete

az onkormdnyzat kozmiivelodesi feladatairol szolo 81/201 i 
(XII. 22.) onkormdnyzati

rendelet mddositdsdrol

A Budapest Fovaros VIII. kerillet Jozsefvarosi Onkormanyzat 
Kepviseld-testulete a helyi onkormanyzatokrol szolo 1990. evi 
LXV. torveny 16. § (1) bekezdese, valamint a muzealis 
intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelddesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 77.§-aban 
foglalt felhatalmazas alapjan az alabbi rendeletet alkotja:

3. §(1)A kerillet minden polgaranak es kozossegenek joga, 
bogy
a) igenybe vegye az onkormanyzati fenntartasu, illetve 
alapitasu kozmiivelodesi intezmeny es kozmiivelodesi 
feladatokat ellato nonprofit gazdasagi tarsasagok szolgaltatasait, 
valamint a kozmiivelodesi megallapodasokban szereplo, erre a 
celra szolgalo ellatasokat

b) muveltseget, keszsegeit gyarapitsa, ervenyesitse kbzossegi 
miivelodesi jogait, miivelodesi celjainak megvaldsitasa 
erdekeben az Onkormanyzat kozmiivelodesi intezmenyetol es 
nonprofit gazdasagi tarsasagaitol szinteret, szakmai segitseget 
kapjon.

3. § (3) Az Onkormanyzat altal fenntartott intezmeny, illetve az 
altala alapitott kozmiivelodesi feladatokat ellato nonprofit 
gazdasagi tarsasagok egyetlen vallas, vilagnezet vagy politikai 
iranyzat mellett sem lehetnek elkotelezettek.

4. § (1) Az Onkormanyzat a muzealis intezmenyekrol, nyilvanos 
konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. 
torveny (a tovabbiakban: Torveny) 78. § (2) bekezdeseben 
foglalt feladatok ellatasa erdekeben kozmiivelodesi intezmenyt 
miikodtet es nonprofit gazdasagi tarsasagokat alapit, ennek 
nevesiteset az 1. melleklet tartalmazza.

5. § (1) A Torveny 76. § (2) bekezdeseben felsorolt feladatok 
ellatasa erdekeben az Onkormanyzat a 4. § (1) bekezdeseben 
emlitett nonprofit gazdasagi tarsasagokkal kozszolgaltatasi 
szerzodest kbt.

(2 ) Az Onkormanyzat kozszolgaltatasi szerzodes kereteben 
biztositja:

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete 
muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol < 
a kozmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (i 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a muzeal 
intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es 
kozmuvelddesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 73. § G 
bekezdeseben es 76. § (1) bekezdeseben meghatarozo 
feladatkbreben eljarva, a muzealis intezmenyekrol, 
nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrdl szdl 
1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) bekezdeseben biztosito 
velemenyezesi jogkoreben eljaro Jozsefvarosi Bolgi 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Gorog Onkormanyza
Jozsefvarosi Lengyel Onkormanyzat, Jozsefvarosi Nemc 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ormeny Onkormanyza
Jozsefvarosi Roma Onkormanyzat, Jozsefvarosi Roma 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ruszin Onkormanyza
Jozsefvarosi Szerb Onkormanyzat, Jozsefvarosi Szlova 
Onkormanyzat, Jozsefvarosi Ukran Onkormanyza
velemenyenek kikeresevel a kovetkezoket rendeli el:
3. § (1) A kerillet minden polgaranak es kozossegenek joge 
hogy
a) igenybe vegye az onkormanyzati alapitasu kbzmuvelodes 
feladatokat ellato nonprofit gazdasagi tarsasag szolgaltatasait 
valamint a kozmiivelodesi megallapodasokban szereplo, err 
a celra szolgalo ellatasokat;

b) muveltseget, keszsegeit gyarapitsa, ervenyesitse kozosseg 
miivelodesi jogait, miivelodesi celjainak megvaldsitas; 
erdekeben az Onkormanyzat nonprofit gazdasagi tarsasagatd 
szinteret, szakmai segitseget kapjon.

3. § (3) Az Onkormanyzat altal alapitott kozmuvelodes 
feladatokat ellato nonprofit gazdasagi tarsasag egyetler 
vallas, vilagnezet vagy politikai iranyzat mellett sem lehe 
elkotelezett.

4. § (1) A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos kbnyvtar 
ellatasrol es a kozmuvelddesrdl szolo 1997. evi CXL. torven} 
(a tovabbiakban: Torveny) 76. § (3) bekezdeseben foglali 
alapszolgaltatasok teljes korenek ellatasa erdekeben a; 
Onkormanyzat nonprofit gazdasagi tarsasagot alapitott. 
ennek nevesiteset az 1. melleklet tartalmazza.____________  
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:



a) a keriilet lakoinak megfeleld kulturalis es szabadidos 
programok szervezeset, minden korosztalynak az igenyes 
szorakoztatas lehetosegenek biztositasat,
b) a gyermek es ifjusagi programok szervezeset (jatszohazak, 
vetelkedok, gyermekszi'nhazi eloadasok),
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetisegi es mas kisebbsegi 
kultura ertekeinek megismerteteset, az urmepek kulturajanak 
gondozasat,
d) a nemzeti, kisebbsegi, vilagi es egyhazi unnepek, evfordulok 
kozismertte tetelet, tamogatasat,
e) a helyi tarsadalom kapcsolatrendszerenek, kozossegi 
eletenek, erdekervenyesitesenek segiteset a kozmuvelodes 
eszkozrendszerevel,
f) a civil szervezetek igeny szerinti segiteset, muvelodesi 
szandekuk tamogatasat, talalkozok szervezeset,
g) a helyismereti, kornyezeti es termeszetvedo mozgalmak 
tamogatasat,
h) a Jozsefvarosban eld muveszek bemutatkozasi lehetosegenek 
megszervezeset, kepzomuveszeti kiallitasok lebonyolitasat, 
i) egyeb muveszeti agak bemutatkozasi lehetoseget (koncertek, 
irodalmi estek, kbnyvbemutatok), 
j) ifjusagi zenei koncertek szervezeset,
k) tanfolyamok szervezeset, befogadasat, kozossegi 
bsszejovetelek szervezeset,
1) nepi es iparmuveszeti es iparmuveszeti vasarok 
lebonyolitasat,
m) a keriiletben fellelheto helytorteneti emlekek gyujteset, 
gondozasat, bemutatasat,
n) kozossegi nagyrendezvenyek, fesztivalok szervezeset, 
o) testvervarosok kulturajanak megismerteteset,
p) az iskolarendszeren kiviili oktatast, segitsegnyujtast 
(felzarkoztatas, iskolaba segites, korrepetalas, mentor program, 
allaskereso es informacids nap szervezese, melyben az 
ismeretteijesztes es a kepessegfejlesztes kap szerepet).

(3) A Torvenyben meghatarozott kozmuvelddesi feladatok 
megvalositasahoz az onkormanyzati fenntartasu es alapitasu 
kozmuvelddesi intezmeny es a nonprofit gazdasagi tarsasagok 
az alapito okiratban rogzitett kozmuvelddesi alapfeladatok 
teljesitesevel jarulnak hozza.

(4) Az onkormanyzati fenntartasu es alapitasu intezmeny eves 
munkaterveben rbgziti konkret feladatait.

(5) Az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit gazdasagi 
tarsasagok eves uzleti tervukben rdgzitik konkret feladataikat, 
amelyeket az Onkormanyzat kepviselo-testulete hagy jova.

(6) Az onkormanyzati fenntartasu es alapitasu kozmuvelddesi 
intezmeny es nonprofit gazdasagi tarsasagok munkajukrol, a 
kozmuvelddesi megallapodasban resztvevok pedig a 
megallapodasban rogzitett feladatok teljesiteserol evente 
beszamolnak a hataskbrrel rendelkezb bizottsagnak.

(7) A megfeleld tajekoztatas biztositasa erdekeben az 
Onkormanyzat gondoskodik arrol, hogy a kozmuvelddesi 
programokat ismertesse a helyi sajtd, valamint az 
onkormanyzati fenntartasu intezmenyek es az Onkormanyzat 
altal alapitott nonprofit gazdasagi tarsasagok programjait 
plakatokon, hirdetotablakon es szorolapokon tegyek kozze es 
musorfuzeteiketjuttassak el a lakossaghoz.

1. a keriilet lakoinak megfeleld kulturalis es szabadidc 
programok szervezeset, minden korosztalynak az igenye 
szorakoztatas lehetosegenek biztositasat,
2. a gyermek es i^usagi programok, igy kiilondse 
jatszohaz, vetelkedo, gyermekszi'nhazi eloadas szervezeset,
3. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetisegi es ma 
kisebbsegi kultura ertekeinek megismerteteset, az iinnepe 
kulturajanak gondozasat,
4. a nemzeti, kisebbsegi, vilagi es egyhazi iinnepel 
evfordulok kozismertte tetelet, tamogatasat,
5. a helyi tarsadalom kapcsolatrendszerenek, kozosse^ 
eletenek, erdekervenyesitesenek segiteset a kozmuvelode 
eszkozrendszerevel,
6. a civil szervezetek igeny szerinti segitese
muvelodesi szandekuk tamogatasat, talalkozok szervezeset,
7. a helyismereti, kornyezeti es termeszetved
mozgalmak tamogatasat,
8. a Jozsefvarosban eld muveszek bemutatkozas 
lehetosegenek megszervezeset, kepzomuveszeti kiallitaso 
lebonyolitasat,
9. egyeb muveszeti agak bemutatkozasi lehetoseget, ig 
kulonosen koncert, irodalmi est, kdnyvbemutato szervezeset. 
10. ifjusagi zenei koncertek szervezeset,
11. tanfolyamok szervezeset, befogadasat, kozosse^
osszejovetelek szervezeset,
12. nepi es iparmuveszeti es iparmuveszeti vasaro 
lebonyolitasat,
13. a keriiletben fellelheto helytorteneti emleke 
gyujteset, gondozasat, bemutatasat,
14. kozossegi nagyrendezvenyek, fesztivalok 
szervezeset,
15. testvervarosok kulturajanak megismerteteset,
16. az iskolarendszeren kiviili oktatast, segitsegnyujtasi
igy kulonosen felzarkoztatas, iskolaba segites, korrepetalas 
mentor program, allaskereso es informacios nap szervezese 
melyben az ismeretterjesztes es a kepessegfejlesztes kaj 
szerepet.
(3) A Torvenyben meghatarozott kozmuvelodes 
alapszolgaltatasok megvalositasahoz az onkormanyzat 
alapitasu nonprofit gazdasagi tarsasag az alapito okiratbai 
rogzitett kozmuvelddesi alapfeladatok teljesitesevel jaru 
hozza.
(4) Az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit gazdasag 
tarsasag eves uzleti terveben rbgziti konkret feladatait 
amelyeket az Onkormanyzat kepviselo-testulete hagy jova.
(5) Az onkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasag 
tarsasag munkajardl, a kozmuvelddesi megallapodasbai 
resztvevok pedig a megallapodasban rogzitett feladatol 
teljesiteserol evente beszamolnak a hataskbrrel rendelkezi 
bizottsagnak.
(6) A megfeleld tajekoztatas biztositasa erdekeben a; 
Onkormanyzat gondoskodik arrol, hogy a kozmuvelodes 
programokat ismertesse a helyi sajto, valamint a: 
onkormanyzati fenntartasu intezmenyek es az Onkormanyza 
altal alapitott nonprofit gazdasagi tarsasagok programjai 
plakatokon, hirdetotablakon es szorolapokon tegyek kozze e: 
musorfuzeteiketjuttassak el a lakossaghoz.
(7) Az Onkormanyzat a kozmuvelodes 
alapszolgaltatasokat onkormanyzati tamogatas, palyazat 
keret es palyazati bnresz eves kbltsegvetesrol szdk 
rendeleteben tbrtenb elkulbnitesevel, valamint allam 
tamogatas igenybevetelevel biztositja. 
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