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Képviselő.testĺilet e számár a

Tĺsztelt Képviselő-testület!

A helyi önkoľmányzato|<rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (l) bekezdés, valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános kĺinyvtari ellátásról és a kĺjzművelődésről szőIő |997.
évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 77.š-ában foglalt fe|hata|mazás a|apján az
onkoľmĺányzatközmuvelődési feladataiľól 4012007. (VI.14.) számon rendeletet alkotott.

A Józsefuáľosi Önkoľmányzat Képviselő-testiiletének a Törvény 77. $-a alapjan ľendeletben
kell meghatároznia, hogy a kĺjtelezően ellátandó a 76. $-ban felsoľolt közművelődési
feladatok formái közül mit, milyen konkľét foľmában, módon és méľtékben lát el.

A Józsefvráľosi Önkotmtnyzat 62120|1. (II.03.) sz'źmlű' hattrozatában úgy döntött, hogy
felülvizsgálja valamennyi stratégiai dokumenfumát.Uj ľendelet megalkotásavá|t szĹikségessé

Józsefuáros közművelődési intézményeinek kĺjľében bekĺjvetkezett vá|tozźtsok, a rendelet
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Előteľjesztő: Sdntha Péterné alpolgáľmester

A képviselő-testĹileti ülés időpontj a: 2011. december 15. . sz. napiľend

Tá ľgy : A Józsefu áros i onkoľmány zat kozmuvel ődési rendeletének el fog adása

A napirendet lfuzar.t ülésen kell tárgya|ĺlt, a hatźÍozatlrenĺh,le! elfogadásához
egyszeľrĺ/4qlgqgi!ę!! szav azattöbbség szükséges
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VáľosgazdáIkodási és Pénzüryi Bizottság véleményezi E /
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Határ ozati jav as|at a bizottsáE' száÍnfu a..

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testiiletnek az e|ĺctenesnés mestáľsv a|ását'



alkalmazásával kapcsolatos gyakoľlati tapasztalatok és kodifikációs jogtechnikai indokok

alapjan.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Mtĺköđé si Szabźiyzatźrő| szőIó |912009. (V.06.)

számú önkormányái re,,Id"l ete 4. $ (a) bekezdés a) pontja a\apjźn a rendeletalkotás a

Képviselő-testiilet át nem ruházható hatásköre.

KéľemaKépviselő.testĹiletet,fogadjaelarendeIettervezetet.
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Budapest Főváľos VIII. keľület

Józsefvá ľosĺ O nko rmány zat

..t20t1. (.....)

ö n ko ľm á ny zati ľen d elete

azłinkoľmányzatkiizművelődésifeladataiľól

A Budapest Fővaros VIII. keľület Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat Képviselő-testĺilete a helyi

tinkormĺányzatok'rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésę, vďamint a muzeális

intéz:nényekľől, a nyilvános ktinyvtĺáľi ellátásról és a k<izmiivelődésről szćiő |997. évi CXL.

törvényil.5-aa^fóghltf e|hata\mazásaIapjtnazalábbirendeletetalkotja:

Általános rendelkezések

A ľendelet célja

1.$

A Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefuaľosi Önkoľmányzat (a továbbiakban:

óoto,-6oy zat) cé|ja, hogy a hetyi tarsadalom művelődési és kulturális sziikségleteinek

Íigyelembevetóleveí - u ľ'Jryi hagyómanyok, lehetőségek és sajátosságok alapjan - egységes

aňpelvet< szerint hatćrozza^"e * á|ta|itárnogatandó kĺjzművelődési tevékenységek konkrét

formájźĺt, módj át és méľtékét.

A rendelet hatálya

2.$

E rendelet hattiya kiterjed mindazon az Önkoľmĺĺnyzat kozigazgatási teľületén (a

továbbiakban: kerü1et) *ttoao közművelődési intézményekľe, llíľsadalmi és civil

szervezetekľe , egyhtua|<ta, táľsulásokľa és magánszemélyekĺe, amelyekkel, illetve akikkel az

bnl.o.**y"at Jkertilet kĺĺzművelődését gazdagító tevékenységre, szoIgźitatások végzésére,

feladatok e||átásfuaközművelődési megállapodást kdt.

Részletes rendelkezések

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

3.S

A kerület minden polgaranak és közosségének joga, hogy

a) igénybe u.gyJaz önkormanyzatí fenniaľtrĺsú, illetve alapítású közművelődési. 
iítenĺeny ěś közmúvelődésifeladatokat ellĺĺtó nonprofit gazdasági tarsaságok

(1)



szolgáLtatźLsait,valamintakozművelődésimegállapodásokbanszeľeplő,eÍTea
célra szolgáló ellátasokat;

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, érvényesítse közösségi mtĺv.elődési jogait,

miivelődési céljainak megvalósítása éľdekében az Önkoľmanyzat

közmíĺvelődési intéaĺrenyetot"es nonprofit gazdasági tarsaságaitól színteret,

szakmai se gítsé get kapj on.

(2) Az onkorm ni,g"1"äaa"i99"vá11a1t közmiívelődési feladatait elsősorban az á|talla

a'apított koimúvelodési feladatokat ellátó nonpľofit gazdasági taľsaságai

tevékenysé gével Látja eL.

(3) Az onkorm źnyzatáltal fenntaľtott intézmény, illewe az źĺ|talaalapított közmúvelődési

felađatokat ellátó nonprofit gaz:dasźąi taľsaságok. egyetlen vallás, v7lágnézet vagy

politikaiirźnyzatmellettsemlehetnekelkĺĺtelezettek.
(4) 'A"." t'"k"#á''y iat koz:ĺluv.loáJ'i megállapodás megkötésével segítheti az e

ľendeletben meghatátozott -o,, t.á"mĺuěloojsi feladatok e1látását' amelyeket nem

önkoľmany zatiĺenrĺtartasú intézmZnny.l vagy civil szeĺĺezettel, taľsulásokkal, illetve

magĺĺnszeméllyel végezne. .. 
rkormany zat eiosegíti és igényli a(5) A ňelyi közmívęlődési fetadatok ellátásábaĺ az ol

civil kĺĺzösségek, taľsulások, szeľvezetek, a magánszemélyek, valamint a kultuľális

tevékenység"iĺ,,eg,őgazdaságivźĺ|Ia\kozźtsoktözľemtiködését.
(6) n.z o*omlĺnyzat üĺĺo.sĺt.1a, r'iľ u ľ.'i:ĺet polgĺárai a közmiĺvelődési lehetőségekĺől

me gfelelő táj ékoztatást kapj anak.

Az onkoľ mályzatáltal ellátott közmíĺvelődési feladatok módja

(1)

(2)

4.S

Az onkorm źnyzat a muzeális intézméĺyekĺől, nyilva19s. könľvtfuí ellt.ŕásról és a

közművelődésről sz,ő|o 1997. évi CXL. iá*e"y (a továbbiakban: Törvény) 78. $ (2)

bekezdésében ĺoglalt f"tudutok e||átása eia"l.eue'' közmiĺvelődési intézméĺý

miiködtet és nonprofi t gazdasági társasáloĹ at a?apit, ennek nevesítését az 1. melléklet

tartalmazza.
Az onkorm źnyzatközmúvelődési feladatainak ellátásában egyĹittműkiidik:

a) a keľĹiletben múköđő, 
',.,n 

--á*ormáĺyzati 
fenntartĺsĺ közmúvelődési

intézményekkel,
b) u t..,tit.tu.n működő kultuľális intézményekkel,

c) a kerületi ,"Jtr'"lyĺ, l.utt*ĺĺ, tevékenységet is nyujtó gazdasági

taľsaságokkal,
d) u l.oořĺu.loáesĺ tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel,

e) azegyhźnakkal,
Đ akisebbsegiönkormanyzatokď<a),

;) á*"ĺgo,, f7vaľosi hasonlo fęladatokat e'látó szervezetekkel.

Az onkorm źnyzata 4. $ (Z)bekezdeseĹen szereplő intezményekkel és szervezetekkel

az e rendeletben meghatĺĺľozott kozművälődési feladatok megvalósításaľa

közmúvelődési megállapodást köthet. A közmtĺvelődési meeállapodźst a2. melléklet

szeńnti tartalommal kell megkötni és "yĺi'*"'' 
aery.\e}Ihgzni.^Azonkormanyzatta|

közmúvelőaesi me!áthpođášt kötöttek körét a 3. melléklęt tartalmazza.

(3)



Az onkoľmányzat áltat ellátott kiizművetődési feladatok formája

s.s

(1) A Törvény 76. $ (2) bekezdésében felsorolt feladatok eIIátźsa érdekében az
onkoľmanyzat a 4. $ (1) bekezdésében említett nonprofit gazdasági társaságokkal
ko zszo|gáLtatási szer ző dé st kĺjt.

(f) Az onkormtnyzatkozszolgá|tatási szerzódéskeretében biztosítja:
a) a kertilet lakóinak megfelelő kultuľális és szabadidős programok szervezését,

minden koľosztályn ak az ígényes szóľakoztatás lehetőségének biztosítását,
b) a gyeľmek és iĘúsági programok szervezését (átszőházak' vetélkedők,

gyermeksz inházi el ő adás ok),
c) az egyetemes' a nęmzet| a nemzetiségi és más kisebbségi kultura éľtékeinek

megismertetését, az tinnepek kulturáj anak gondozását,
d) a nemzeti, kisebbségi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók kĺjzismeľtté

téte|ét,támogatásti,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, ktizösségi életének,

érdekérvényesítésének segítését a kĺizművelőđés eszkĺj zrenđszeréve|,

Đ a civil szęrvęzętek igény szerinti segítését, művelődési szandékuk tźlmogattsát,
talá|kozőkszervezését,

g) a helyismereti, kĺiľnyezetí és teľmészetvédo mozga|mak támogatásźi,
h) a Jőzsefváĺosban élő múvészek bemutatkozási lehetőségének megszervezését,

képzomuv észeti kiállítások lebonyolítását,
i) egyéb művészeti ágak bemutatkozási lehetőségét (koncertek, irodalmi estek,

kĺinyvbemutatók),
j) ifiúsági zenei konceľtek szervezését,
k) tanfolyamok szęrvezését, befogadását, k<izösségi ĺlsszejövetelek szervezését,
1) népi és iparmúvészeti és iparművészeti vásaľok lebonyolítását,
m) a kerületben fellelhető helýörténeti emlékek gffitését, goĺdozását,

bemutatását,
n) közösségi nagyrendezvények, fesztiválok szervezését,
o) testvérvárosokkultuľájánakmegismeľtetését,
p) az iskolarendszeren kíviili oktatást, segítségnyújtást (felzárkőztatás, iskolába

segítés, korľepetálás' mentoľ program' álláskeľeső és infoľmációs nap
szetvezése, melyben az ismeľetteľjesztés és a képességfejlesztés kap szeľepet).

(3) A Törvényben meghatározott közmiĺvelődési feladatok megvalósításához az
önkoľmanyzatí fenrúartású és alapítású közművelődési intézmény és a nonprofit
gazdasági társaságok az a|apítő okiratban rogzítelt közművelődési alapfeladatok
telj esítésével j aľulnak hozzá.

(4) Az önkormányzati fenntartású és alapítástĺ intézmény éves munkatervében rogzíti
konkľét feladatait.

(5) Az onkoľmányzat á|ta| aLapitott nonpľofit gazdasági taľsaságok éves ĺjlzJręti terviikben
togzítik konkĺét feladataikat, amelyeket az onkormźnyzat képviselő-testiilete hagy
jővá.

(6) Az önkormźnyzati fenntaľtású és alapítású közművelődési intézĺnéĺy és nonpľofit
gazdasági társaságok munkájulaő|, a kozművelődési megállapodásban ľésztvevők
pedig a megá||apodásban rögzített feladatok teljesítéséről éventę beszámolnak a
hatásköľrel rendelkező bizottságnak.

(7) A megfelelő tájékońatás biztosítása éľdekében az onkoľmányzat gondoskodik arról,
hogy a közművelődési programokat ismertesse a helyi sajtó, valamint az



oĺtkotmźnyzati fenntaľtási intézmények és az onkormtnyzat á|taI aLapított nonpľoťtt
gazđasági társaságok programjait plakátokon, hiľdetőtáblákon és szórólapokon tegyék
kozzé és műsoľfüzeteiket juttassák el a lakossághoz.

Zárő rendelkezések

6.S

(1) E renđelet a kihiľdetését ktjvető 15. napon |éphatá|yba.
(2) E rendelet L., 2., 3. mellékletében szereplő adatok vá|tozása esetén a vźitozźsokat

haladéktalanul rendeletmódosítás iltjáĺ át kell vezetni.
(3) E renđelet hatáIybalépésével ,,Az ĺinkoľmźnyzat közművelődési fe1adatairő|,, sző|ő

4012007. (VI. 14.) szélmu önkoľmányzati rendelethatáIytń veszti.

Budapest, 20I 1 . december

Dľ. Mészaľ Erika
a j e gy zőt helyettesítő a|je gyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



1. melléklet

Az onkorm ánvzatáltal műkiidtetett közművelődési intézmények és nonprofit gazdasági
táľsaságok nevesítése

Az onkoľnrźnyzata keľületi hagyomĺĺnyokot is figyolembe véve jelenlegaz alábbi oktatási és

kozmiĺvelődési feladatokat ellátó intézménfiés nonpľoťrt gazdasźryítaľsaságokat mfüödteti:

1. Lakatos Menyhéĺt Józsefraĺosi Általános Művelődési Központ (Székhely: 1086

Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.)

2. Józsefrarosi Kultuľális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonpľofit Korlátolt

FetelősségÍĺ Tarsaság (Székłrely: 1089 Budapest, orczy út 1.)

TelephelYek:

Józsefuarosi Galéria (1085 Budapest, József kľt. 70.)

Józsefu aro si Ztsz|őgyujtemény ( 1 08 5 Budapest, József kľt. 68.)

3. Józsefuaľosi Közösségi Hźr:ak Nonprofit Korlátolt Felelősségú Társaság

(Székhely: 1084 Budapest, Mátyás tér 15.)





2. melléklet

Kiizművelődési megállapodások szabályai

1. Közművelődési megállapodás keretében vźi|alt feladatot csak k<jzművelődési célú
táľsadalrni szeľvezet, gazďaságítáľsaság vagy felsiĺftlkú ktiznrűvclijúési szakiľiłrryú
végzettségíĺ egyéni vá||aIkoző láthat el.

2. Általanos pá|yázatifeltételek:

2.1. Budapesten bejelentett állandó lakóhely vagy székhely,

2.2.Iega|ább három éves, folyamatos, dokumentumokkal bizonyított közművelődési
tevékenység,

2.3. rendezett koztartozások, és ennek 30 napnál nem régebbi hiteles
dokumentumokkal t<jľtén o igazolása,

2.4. a pá|yáző gazdáIkodźlsi, iigyviteli és mííkodési dokumentumaiba való betekintés
bizto s ítás a az ö nkorm ány zat szźlmtlt a,

2'5. tész|etes szakmai koncepció apá|yázni kívánt feladat e||átására.

3. Jogi személyekĺe vonatkozó további páIyázati feltételek:

3.I. a szervezet ktizművelődési céljanak és tevékenységének a|apszabá|yban vagy
alapitő okiratban való szerepeltetése, és e đokumentumok hiteles másolatának
benyújtása;

3.2. a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a fe|adat-ellátási szandékľól való 30
napnál nem régebbi dĺjntése, az eľĺő| sző|ő jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles
másolatának benýjtása;

3.3. gazđaságitźlrsaság esetében azugyvezető _ betéti tĺíľsaság esetében egy beltag -
felsőfokú közművelődési szakirányu végzettsége, és az eń' igazo|ő oklevél 30 napnál
nem ľégebbi hiteles másolatának benyújtása.

4 . E gyéni v źtI|a|kozőr a v onatkozó további pá|y ázati feltételek :

4 .1 . hźtr om hónapnál nem ré gebbi eľkcjlcsi bizony ítv ány,

4.2. érvényes vállalkozőí igazolvĺány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatĺĺnak
benýjtása,

4.3. felsőfokú közmúvelődési szakítáĺyu végzeltség, és az eń' ígazo|ő oklevél 30

napnáI nem régebbi hiteles másolatának benffitása.



1. melléklet

Az önkormtnyzat a keľületi hagyományokat is figyelembe véve jelenleg az alábbi oktatási és
közmúvelődési feladatokat eIlátó intézméný és nonpľofit gazdasági taľsaságokat mfüödteti:

1. Lakatos Menyhéľt Józsefuaľosi Általanos Művelődési Kĺizpont (Székhely: 1086
Budapest, Bauer Sándor u. 6-8.)

2. Józsefuárosi Kultuľális és Spoľt Kiemelten Kozhasznu Nonprofit Korlátolt
Felelősségiĺ Taľsaság (Székhely: 1089 Budapest, oľczy út 1.)

Telephelyek:

Józsefuaľosi Galéria (1085 Budapest, József krt. 70.)

Józsefu aro si Zászlőgyujtemény ( 1 08 5 Budapest, József krt. 68' )

3. Józsefuaľosi Közösségi Htzak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Taľsaság
(Székhely: 1084 Budapest, Mátyás téľ 15.)



3. melléklet

A Józsefvárosi Onkoľmányzattal ktizművelődési megállapodással ľendelkezők ktiľe

1. Tudományos Ismeľetterjesztő Társulat (l088 Buđapest, Bľódy Sándoľ u. 16.

képviseli Vizi E. Szilveszter)

2. TIT Kossuth K|ub Egyesület (1088 Budapest, Múzeum u. 7. képviseli Gyenes
Áaa.")

3. Leonaľdo 4t Alapítvány (1082 Budapest, Leonaľdo daVinci u.41. képviseli Maĺm
Daniel)

4. Vasas Központi Kiinyvtár Alapítvány (1086 Budapest, Magdolna u.5-7. képviseli
Buza Sandomé intézménwezető)




