
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 

   
Iktató szám: 35/2017. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16-i ülésére 
 
Tárgy:  Javaslat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló rendelet jóváhagyására (egy 

fordulóban) 
 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:     Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
  
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2017. február 15. 

    

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet x  

Határozat  normatív 

  hatósági 

  egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített x többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 

nem  

 

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 

 



 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése 

körében a törvény keretei között feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem 

szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkot. 
 

Magyarország Alaptörvényének Nemzeti Hitvallása szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló 

nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence 

természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 

körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a kulturális szolgáltatás, kulturális 

örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 73. §-a alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása 

közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek 

biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata. 

A törvény 76. § (1) bekezdése kimondja a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása. 
 

Tekintettel a fentiekre az Önkormányzat  a közművelődési feladatait rendeletben határozza meg. A 

jelenlegi rendelet, mely 2003-ban került elfogadásra, aktualizálása szükséges. Az aktualizálás indoka 

az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások, szervezeti struktúra, valamint a közművelődés területén 

kialakult gyakorlat átvezetése miatt indokolt. 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 

31/2003. (IX.08.) számú rendeletének módosítása a változtatások terjedelme miatt nem javasolt, ezért 

a hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása szükséges. A rendelet-tervezetet jelen 

előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.   
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 41.§ (3) bekezdése alapján önkormányzati döntést a képviselő-testület hozhat. Az Mötv. 42.§ 

1. pontja alapján a rendeletalkotás a Képviselő- testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Az 

Mötv. 50. §-a értelmében a rendeletalkotáshoz minősített szavazattöbbség szükséges. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint a döntés 

meghozatalára. 
 

Mellékletek: 

1. számú melléklet a …../2017. (…) rendelet 

2. számú melléklet a rendelet indokolása 

3. számú melléklet hatásvizsgálati lap 

 

Budapest, 2017. februrár 7.  

Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



  

 

Határozati javaslat 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

önkormányzat közművelődési feladatairól szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon 

ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el. 

 

Határidő: 2017. február 16. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

 

Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 

önkormányzat közművelődési feladatairól szóló …/2017. (…) önkormányzati rendeletét. 

 

Határidő: 15 nap a kifüggesztésre 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

  dr. Ruzsits Ákos Jenő aljegyző a kifüggesztésért 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (.....) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 

77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A rendelet célja 

 

 

A helyi társadalom művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek 

és sajátosságok alapján, egységes alapelvek szerint a támogatandó közművelődési tevékenységek 

körének, ellátásuk módjának, szervezeti formáinak, és finanszírozási alapelveinek meghatározása. 

 

 

2.§ 

A rendelet hatálya 

 

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat kötelező közművelődési feladatát képező közművelődési 

tevékenységet folytató és folytatni kívánó természetes személyekre, jogi személyekre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 

 

 

3.§ 

A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei 

 

 

(1) Az önkormányzat a kerület minden polgárának és közösségének biztosítja a kultúrához való 

hozzáférés jogát és lehetőségét. 

 

(2) A kerület minden polgárának és közösségének joga, hogy megismerje a kulturális javakat és ezek 

jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint 

a rendelkezésre álló eszközök útján ezen értékek védelmével kapcsolatos ismereteket 

megszerezze, ezáltal hozzájárulhasson szűkebb vagy tágabb közössége - és egyben önmaga - 

fejlesztéséhez. 

 

(3) Az önkormányzat a rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott 

közművelődési intézmény működtetésével látja el, támogatási elveit úgy alakítja, hogy minden 

értékes művészeti, kulturális törekvést segítsen. 

 

 

4.§ 

Az önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok 

 

 

(1) Az önkormányzat helyi közművelődési feladatai: 

 

1. a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása 

2. a gyermek-, ifjúsági-, felnőtt korosztály művelődésének, művészeti és közösségi életének, 

formálódásának segítése, 



2.1. az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítése, művelődési 

kezdeményezéseinek segítése 

3. a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, 

ápolása, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 

3.1. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 

segítése 

3.2. a kerület kiemelkedő személyiségei értékteremtő tevékenységének feltárása, segítése, 

megismertetése 

3.3. helytörténeti hagyományok ápolása és megőrzése, a helytörténeti értékek feltárása, gyűjtése, 

dokumentálása, kiadványokon, rendezvényeken való bemutatása 

3.4. mindenki számára hozzáférhető fesztivál jellegű kulturális események, találkozók 

megrendezése hangsúlyt helyezve a kerületi hagyományok fenntartására 

4. az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a 

megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása 

4.1. a nemzeti identitás erősítése, a nemzeti kulturális értékek megismertetése 

4.2. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése 

4.3. a nemzetiségi kultúrák értékei megismerésének biztosítása, a nemzetiségek hagyományainak 

gondozása, fejlesztése 

4.4. a testvérvárosi kapcsolatok kulturális részének ápolása 

5. az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése 

6. az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása 

6.1. a közgyűjteményi és képzőművészeti kiállítások és az azokhoz kapcsolódó programok, 

fesztiválok szervezése 

7. a kerület kulturális közéletéhez kapcsolódó alkotó- és előadóművészek, valamint az őket tömörítő 

szervezetek, az önszerveződő csoportok, művészeti együttesek, alkotó, művelődő közösségek 

támogatása 

8. a kerület közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének 

támogatása  

8.1. a környezetkultúra javítása, a városesztétikai kultúra fejlesztése, köztéri alkotások 

helyreállításával, új szobrok, hagyományőrző emléktáblák felállításával 

9. egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása 

9.1. a kerület szellemi vonzerejének erősítése, a kerület lakosságmegtartó erejének növelése, a 

civil társadalom kulturális tevékenységének erősítése,  

9.2. a kerületi lakosság kulturális különbségeinek mérséklése,  

9.3. az időskorúak, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők kulturális esélyegyenlőségének 

biztosítása közművelődési igényeinek, közösségi életének támogatása 

 

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet 4. § (1) bekezdés 1., 2.1., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.4., 9.2., 9.3. 

pontokban foglalt közművelődési feladatokat kiemelt feladatának tekinti. 

 

(3) Az önkormányzat közművelődési feladatait a mindenkori kulturális koncepcióban meghatározott 

módon látja el. 

(4) Az önkormányzat fontosnak tartja a fenntartásában működő intézményekben a közösségi 

művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítását.  

 

(5) Az önkormányzat intézményein, és a helyi médián keresztül, a kerület lakosai számára 

térítésmentesen biztosítja a megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről és 

eseményekről.  

 

 

 

 



 

5.§ 

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

 

 

(1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban a törvény) 78.§. (2) 

bekezdésében foglaltak szerint e rendelet 4.§-ban felsorolt feladatok ellátása érdekében 

közművelődési intézményt működtet. 

 

(2) Az önkormányzat a jelen rendelet 4.§-ában meghatározott célok megvalósulása érdekében, a 

kerületi hagyományokat és igényeket figyelembe véve, e rendelet 1. számú mellékletében 

felsorolt közművelődési intézményt (a továbbiakban az intézmény) működtet, emellett a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal is ellát közművelődési 

feladatokat. 

 

(3) Az intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, 

közművelődési célkitűzések megvalósulásához. 

 

(4) Az intézmény éves munkaterv alapján látja el feladatait, melyet a Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottság hagy jóvá.  

 

(5) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásában igényt tart a civil szervezetek, 

egyházak, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, gazdasági társaságok kulturális 

tevékenységet folytató közösségek, magánszemélyek közreműködésére. A közművelődési 

feladatok ellátása érdekében közművelődési megállapodást köthet.  

 

 

6.§ 

A közművelődési tevékenység finanszírozása 

 

 

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a központi költségvetési támogatás, 

pályázati úton elnyerhető támogatás, intézményi finanszírozás az önkormányzat mindenkori 

költsévetése szerint, saját bevétel, a költségvetésen kívüli egyéb forrás. 

 

 

7.§ 

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

 

 

(1) Az önkormányzat a jogszabályi keretek között felügyeli és ellenőrzi az intézményt.  

 

(2) A közművelődési megállapodás alapján végzett tevékenység végrehajtásának ellenőrzését a 

közművelődési megállapodásban kell rögzíteni. 

 

 

8.§ 

Záró rendelkezés 

 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat közművelődési 

feladatairól szóló 31/2003. (IX.08.) önkormányzati rendelete. 

 

Budapest, 2017. ……………….. 

 

 

 dr. Ruzsits Ákos Jenő dr. Bácskai János 



  aljegyző polgármester 

 

1. sz. melléklet 

 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei:  

Tagintézmények: 

 Dési Huber István Művelődési Ház 

 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 

 Ferencvárosi Pincegaléria 

 József Attila Emlékhely 

 Pinceszínház 

 József Attila – Lakótelepi Közösségi Ház 

 9. TV 

 

 
 

   

 



 
2. számú melléklet 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet-tervezet célja a közművelődési feladatellátás szabályainak rendezése, mely alapján mind 

Ferencváros polgárainak, mind a döntéshozóknak keretszabályokat hoz létre. Meghatározza a kerület 

hagyományainak és sajátosságainak megfelelően a közművelődési feladatokat, azok megvalósításának 

módját és intézményi kereteit.  

 

A rendelet tervezet részletes indokolása  

 

 

1-3. §-hoz 

 

 

A rendelet-tervezet e szakaszai tartalmazzák a rendelet célját, hatályát és a közművelődési feladatok 

ellátásának alapelveit. 

 

4. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet e szakaszában meghatározásra kerültek az önkormányzat helyi közművelődési 

feladatai, kiemelt figyelmet fordítva a kerület hagyományaira és sajátosságaira.  

 

5-7. §-hoz 

 

A rendelet-tervezet e szakaszai rendelkeznek az önkormányzat közművelődési feladatellátásának 

szervezeti kereteiről, a közművelődési tevékenység finanszírozásáról, irányításáról és ellenőrzéséről. 

 

 

8. §-hoz 

 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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3. számú melléklete  

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2017. (.....) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól 

 

 

1. Társadalmi hatások 

Jelen rendelettervezet elfogadása által tisztázásra kerülnek Ferencváros közművelődési feladatellátásának 

alapelvei, az önkormányzat helyi közművelődési feladatai. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

Az elfogadott rendelet  közművelődési feladatellátás vonatkozásában az előző években felhasznált 

költségvetési fedezeten túli többletforrást nem igényel. 

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 

következménye nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet megalkotásával az adminisztráció lényegesen nem emelkedik, a jelenlegi apparátussal 

ellátható. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A önkormányzat jelenleg hatályos közművelődési rendelete, amely 2003-ban került elfogadásra, 

aktualizálása szükséges. Az aktualizálás indoka az azóta bekövetkezett jogszabályváltozások, szervezeti 

struktúra, valamint a közművelődés területén kialakult gyakorlat átvezetése miatt indokolt. 

A jogalkotás elmaradásának nincs mérhető következménye.  

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak. A pénzügyi 

feltételeket az önkormányzat költségvetésében szükséges biztosítani. 


