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Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek

41/2021. (XII. 17.) onkormanyzati rendelete

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

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos 
konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) bekezdeseben kapott 
felhatalmazas alapjan, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmuvelodesrdl 
szolo 1997. evi CXL. torveny 73. § (2) bekezdeseben es 76. § (1) bekezdeseben meghatarozott 
feladatkoreben eljarva, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a 
kozmuvelodesrdl 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 kozmuvelodesrdl szolo 1997. evi CXL. torveny 83/A. § (1) 
bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari 
ellatasrol es a kdzmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. torveny 73. § (2) bekezdeseben es 76. § 
(I) bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva, a muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos 
konyvtari ellatasrol es a kdzmuvelddesrol 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 kozossegenek 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 muvelddesi jogait, 
muvelddesi celjainak megvaldsitasa erdekeben az Onkormanyzat nonprofit gazdasagi 
tarsasagatdl szinteret, szakmai segitseget kapjon.”
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(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdese helyebe a kbvetkezo rendelkezes lep:

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

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

„(1) A muzealis intezmenyekrbl, a nyi Ivanos kbnyvtari ellatasrol es a kbzmiivelbdesrbl szolo 
1997. evi CXL. tbrveny (a tovabbiakban: Tbrveny) 76. § (3) bekezdeseben foglalt 
alapszolgaltatasok teljes kbrenek ellatasa erdekeben az Onkormanyzat nonprofit gazdasagi 
tarsasagot alapit, ennek nevesiteset az 1. melleklet tartalmazza.”

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

„5.§

(1) A Tbrveny 76. § (3) bekezdeseben felsorolt alapszolgaltatasok ellatasa erdekeben az 
Onkormanyzat a 4. § (1) bekezdese szerinti nonprofit gazdasagi tarsasaggal 
kbzszolgaltatasi szerzbdest kbt.

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

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

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 kbzmiivelbdes eszkbzrendszerevel,
6. a civil szervezetek igeny szerinti segiteset, muvelbdesi szandekuk tamogatasat 

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

kepzbmiiveszeti kiallitasok lebonyolitasat,
9. egyeb miiveszeti agak bemutatkozasi lehetbseget, igy kiilbnbsen koncert, irodalmi 

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

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

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

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

(5) Az bnkormanyzati alapitasu nonprofit gazdasagi tarsasag munkajarbl, a kbzmiivelbdesi 
megallapodasban resztvevbk pedig a megallapodasban rbgzitett feladatok teljesiteserbl 
evente beszamolnak a hataskbrrel rendelkezb bizottsagnak.
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(6) A megfeleld tajekoztatas biztositasa erdekeben az Onkormanyzat gondoskodik arrol, 
hogy a kozmuvelddesi programokat ismertesse a helyi sajto, vaiamint az onkormanyzati 
fenntartasu intezmenyek es az Onkormanyzat altal alapitott nonprofit gazdasagi 
tarsasagok programjait plakatokon, hirdetotablakon es szordlapokon tegyek kozze es 
musorfuzeteiket juttassak el a lakossaghoz.

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

3. § (1) A Rendelet 1. melleklete helyebe e rendelet 1. melleklete lep.
(2) A Rendelet 3. melleklete helyebe e rendelet 2. melleklete lep.

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

Budapest, 2021. december 16.

Piko Andras
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1. melleklet a 41/2021. (XII. 16.) dnkormanyzati rendelethez

„1. melleklet a 81/2011. (XII. 22.) dnkormanyzati rendelethez

Az Onkormanyzat altal mukodtetett kozmiivelodesi feladatokat ellato nonprofit gazdasagi 
tarsasagok nevesitese

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

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

Kozmiivelodesi feladatokat ellato telephelyek:

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

Jozsefvarosi Muzeum (1085 Budapest, Jozsef krt. 70.)

Hl3 (1085 Budapest, Horanszky utca 13.)

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

4



2. melleklet a 41/2021. (XII. 16.) onkormanyzati rendelethez

„3. melleklet a 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelethez

A Jozsefvarosi Onkormanyzattal kozmuvelodesi megallapodassal rendelkezok kore

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

2. TIT Kossuth Klub Egyesiilet (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 Muveszeti 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 Muveszegyuttes Alapitvany (1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1/101. kepviseli Fodor 
Tamas)”
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INDOKOLAS 

az onkormanyzat kozmiivelodesi feladatairol szolo 81/2011. (XII. 22.) onkormanyzati rendelet 
modositasarol szolo 41/2021. (XII. 16.) onkormanyzati rendelethez

Altalanos indokolas
A muzealis intezmenyekrol, a nyilvanos konyvtari ellatasrol es a kozmiivelodesrol szolo 1997. evi CXL. 
torveny 83/A. § (2) bekezdese alapjan a telepiilesi onkormanyzat a kozmiivelodesi rendeletet a - a 
teleptilesi nemzetisegi onkormanyzattal val6 egyeztetes kereteben - legalabb otevente feliilvizsgalja.

Reszletes indokolas

az 1. §-hoz
A rendeletalkotas hatas- es feladatkbri meghatarozasat tartalmazza az idokbzben bekbvetkezett 
jogszabalyvaltozasokra figyelemmel.

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

a 3. §-hoz

A kozmiivelodesi feladatellatas megvalositasat 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 jogalkoto allaspontja az, 
hogy az indokolas kozzeteheto.
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