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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a helyi közművelődésről szóló rendelet megalkotására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A közművelődési feladatellátást a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) szabályozza, 
mely 2018. január 1-el újraszabályozta a települési önkormányzatok közművelődési feladatait, 
alapszolgáltatásait.  

A közművelődési törvény 83/A. § (1) bekezdése felhatalmazza az Önkormányzatot, hogy a helyi 
társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a 
helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi 
önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. A (2) bekezdés 
szerint a települési önkormányzat a közművelődési rendeletét a - Közművelődési Kerekasztallal és a 
települési nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetés keretében - legalább ötévente felülvizsgálja. 
A (3) bekezdés a közművelődési rendeletet az önkormányzat a közösségi színtérben vagy a 
közművelődési intézményben közzéteszi.  

A helyi közművelődésről szóló rendelet megalkotása során figyelembe kell venni a hatályos törvényi 
szabályozást, valamint a helyi társadalom művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit, a helyi 
lehetőségeket, a megvalósítani kívánt célok beépítésével. 

A Budakalászi Szerb Nemzetiségi Önkormányzattal és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal az 
egyeztetést lefolytattuk. A nemzetiségi önkormányzatok a rendelet-tervezetet megtárgyalták és a 
67/2018.(X.17.) NNÖB számú és a 33/2018.(X.17.)SZNÖ számú határozatukkal elfogadásra javasolták. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet elfogadására és támogatására. 

 
 

Rendeletalkotási javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a helyi közművelődésről szóló 
rendeletét. 
 
Budakalász, 2018. október 24. 

Rogán László 
      polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2018 (X…..)  önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődés intézmény- és 
tevékenységrendszerének védelme, a közművelődés feltételeinek biztosítása érdekében - a helyi sajátosságok 
figyelembevételével – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 87/A.§ (1) pontjában, és a közművelődési alapszolgáltatások, továbbá a közművelődési 
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben 
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed: 

a) Budakalász Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező természetes személyekre, 

b) az Önkormányzat szerveire és intézményeire, 

c) az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre,  

d) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi szervezetekre, egyházakra, társulásokra, 

nemzetiségi önkormányzatokra, nemzetiségi egyesületekre, gazdálkodó szervezetekre és természetes 

személyekre, amelyekkel, illetve akikkel Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) közművelődési feladatokra megállapodást köt, illetve kötött. 

 

2. Az Önkormányzat önként vállalt közművelődési feladatai 

2. § 

 

(1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait elsősorban az általa fenntartott intézmény segítségével látja 

el, amely nem mutat elkötelezettséget semmilyen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem. 

(2) Az Önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a törvényben, illetve jelen önkormányzati 

rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából, a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: törvény) 

követelményeinek megfelelő jogi személlyel, természetes személlyel.  

(3) A város minden lakosa jogosult igénybe venni az Önkormányzat közművelődési intézményének 

szolgáltatásait, és az Önkormányzat által esetlegesen kötött közművelődési megállapodásokban meghatározott 

szolgáltatásokat.  

(4) Az Önkormányzat és intézménye a közművelődési lehetőségekről 

a) a helyi sajtón és televízión,  

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján, 

c) a városi honlapon és 

d) az intézményi honlapon ad tájékoztatást a város lakossága részére.  

 

3. § 

 

(1) Az Önkormányzat, a törvényben meghatározott kötelező alapszolgáltatásokon túl feladatának tekinti, hogy 

segítse:  

a) a város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, 

kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységét különös tekintettel a nemzetiségi 

lakosságra is,  

b) a város vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a városi lakosok 

életminőségének, életesélyeinek javítását,  

c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését,  

d) az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak 

intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében,  
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e) a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és közösségi életét, kiemelt figyelmet 

fordítva a budakalászi ifjúság kulturális tevékenységére, 

f) a város környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi 

művelődési szokások gondozását, gazdagítását,  

g) az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző 

kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,  

h) környezeti kultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,  

i)  a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi életének 

érdekérvényesítését,  

j)  a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését,  

k) ismeretszerző, amatőr és alkotó közösségek működését és tevékenységét,  

l) egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formákat, kulturális 

tevékenységet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az Önkormányzat támogatja: 

a) a város helytörténeti gyűjtőmunkáját, helytörténeti gyűjtemény létrejöttét, 

b) a városi ünnepek kultúrájának gondozását, a városi díjátadó ünnepségeket, 

c) a város kulturális életének megújítását szolgáló új programok, kezdeményezések 

magvalósítását, 

d) a helyi néptánckultúra hagyományainak ápolását, 

e) a városi sporteseményeket, 

f) a kortárs művészetek bemutatkozási lehetőségeinek szélesítését, 

g) a település turisztikai látnivalóinak színvonalas bemutatását. 

 

3. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei 

4. § 

 

Az Önkormányzat a törvény szerinti kötelező és a jelen rendelet 2-3. §-a szerinti önként vállalt feladatait saját 

fenntartású intézményében (Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, székhely: 2011 Budakalász, Szentendrei út 

9.), közösségi színterein, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.  

5. § 

 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik elsősorban:  

a) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézménnyel, 

b) nevelési-oktatási intézményekkel, 

c) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi egyesülettel;  

d) az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságával;  

e) a közművelődési feladatokat ellátó országos, megyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, 

intézményekkel. 

6. § 

 

(1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához a Kós Károly Művelődési Ház és 

Könyvtár elsősorban az alapító okiratában rögzített alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. 

(2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár tárgyév december 15-ig a tárgyévet követő évre 

munkatervet készít.  

(3) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a tárgyévben végzett tevékenységről, a 

közművelődési megállapodásban részt vevők pedig a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a 

tárgyévet követő év március 30-ig írásban beszámolnak az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottságának. 

(4) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár éves munkatervét, valamint beszámolóját a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény előírásainak megfelelően 

köteles elkészíteni, majd az Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága részére benyújtani. 

 

4. A közművelődési feladatok finanszírozási alapelvei 

7. § 
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(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja az alapintézmény fenntartásához, működéséhez 

szükséges forrásokat és gondoskodik a meghatározott pénzügyi feltételeinek biztosításáról. 

(2) Az éves költségvetés elkészítésénél minden évben érvényesíti az érdekeltségnövelő-, valamint a 

feladatfinanszírozási támogatásokról szóló hatályos jogszabályban foglaltakat. 

(3) Intézményén keresztül és saját jogon is részt vesz az országosan meghirdetett kulturális célú pályázatokon. 

(4) A hatékony pályázati tevékenység érdekében közművelődési intézménye számára kulturális pályázati alapot 

képezhet. 

(5) Elkülönített pénzalapot biztosíthat az éves kiemelt kulturális rendezvények céltámogatására. 

 

5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

8. § 

(1) A törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti 
és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 
(2) A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár szakmailag önállóan látja el tevékenységét az alapító okiratban 
foglaltak szerint. 
(3) A közművelődési megállapodásban részt vevők a megállapodásban rögzített feladatok teljesítéséről a 
Képviselő-testület és bizottságai munkatervében meghatározottak szerint kötelesek beszámolni. 
 

6. Záró rendelkezés 

9. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 

Budakalász, 2018. október 25. 

Rogán László    Dr. Udvarhelyi István Gergely 

polgármester     jegyző 

 
 
 

Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. október 25-ei ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. október 26-án 
megtörtént. 
dr. Udvarhelyi István jegyző 
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A helyi közművelődésről szóló rendelet előzetes hatásvizsgálata 
 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

 

Társadalmi hatása:  

A rendeletben foglaltak társadalmi hatásai, hogy a rendelet elfogadásával aktualizálva lesznek a 

közművelődési feladatok, annak megvalósítási formái, módja, mértéke. 

Gazdasági hatása:  

A rendelet elfogadásának nincs gazdasági hatása. 

Környezeti és egészségi következmények: 

A rendelet elfogadásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása. 

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

Többletadminisztráció nem jelentkezik. 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye: 

Az új rendelet elfogadása szükségszerű, mivel jogkövető módon figyelembe vesszük a muzeális 

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

előírásait. Célzott pályázatokon való indulás alapkövetelménye a közművelődési rendelet megléte. 

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 



7 

 

 

A helyi közművelődésről szóló rendelet-tervezet indokolása 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 

a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 

törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 

hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 

Általános indokolás 

 

Az Alaptörvény rögzíti, hogy minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. A 

közművelődés, ahogy a Kult. tv. fogalmaz közérdek, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek 

támogatása közcél. A feltételek biztosítását az állam és a helyi önkormányzatok feladatává teszi. 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontjában kötelező önkormányzati feladatként szerepel a kulturális szolgáltatás, különösen a 

nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a 

kulturális örökség helyi védelme és a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

A közösségi művelődési szakpolitika főként feladatokban és célkitűzésekben gondolkodik, nem pedig 

eszközöket határoz meg. Ennek fényében kerülnek meghatározásra a közművelődési 

alapszolgáltatások a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében, amit az önkormányzatok adottságaik 

figyelembevételével kell, hogy megszervezzenek. Alapszolgáltatásként jelenik meg a 

tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása és a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

 

Vannak olyan kötelező alapszolgáltatások, amit minden önkormányzatnak meg kell szerveznie. Ezek 

közé tartozik a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. 

Ennek keretében a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, a művelődő közösség számára bemutatkozási 

lehetőségeket teremt, fórumot szervez – ha az adott településen működik – a Közművelődési 

Kerekasztal bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő 

közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

 

A törvény céljai között olvashatjuk, hogy mindenki számára biztosítani kell a könyvtárhasználat jogát, 

ezzel összefüggésben szabályozni kell a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését. 

Deklarálja, hogy a könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzat 

feladata. 

 

A törvénymódosítás meghatározza a nyilvános könyvtárak alapkövetelményeit és alapfeladatait. 

Előírás, hogy mindenki által használható és megközelíthető legyen, rendelkezik kizárólagosan a 

könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel, illetve rendszeresen, a felhasználók többsége 

számára megfelelő időpontban, ötezer fő feletti településen működő települési könyvtár esetében 

legalább heti 25 órában, továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva. Fontos, hogy 

vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó 

jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik és könyvtári 
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szakembert alkalmaz. Az alapkövetelmények közé tartozik az is, hogy helyben nyújtott 

alapszolgáltatásai ingyenesek, továbbá statisztikai adatokat szolgáltat. Éves szakmai munkaterv 

alapján ellátja az alapfeladatokat, tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít. Mindamellett 

részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében, elnevezésében feltünteti a könyvtár kifejezést. 

 

Az önkormányzatok vonatkozásában a közkönyvtári ellátást kell kiemelni, mert a települési könyvtári 

ellátás biztosítása a települési önkormányzatok kötelező feladata. 

 

A települési könyvtár 2018. január 1-től gyermek-és családbarát szolgáltatásokat nyújt. A települési 

könyvtár az éves szakmai munkatervét és az éves szakmai beszámolóját a fenntartó elfogadását 

követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár részére. 

 

A Képviselő-testület a rendelettel meghatározza az általa támogatott közművelődési tevékenységek 

körét, azok ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, jogszabályi 

keretet teremt a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra 

biztosításához, a város hagyományainak ápolásához, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, 

személyiségei szerepének növeléséhez, a helyi értékek védelmének erősítéséhez, a helyi kulturális 

nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez. 

 

A feladatellátás során Budakalász Város Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású 

közművelődési intézménye működtetéséről és a szakmai szolgáltatásai folyamatos fejlesztéséről.  

 

Részletes indokolás 

 
1.§ a rendelet hatályát tartalmazza 

2.-3.§ az Önkormányzat önként vállalt közművelődési feladatait rögzíti, 

4.-5.§ megállapítja a közművelődési feladatok ellátásának szervezeti kereteit, formáját, 

6.§ beszámolási kötelezettség előírását tartalmazza, 

7.§ a közművelődési feladatok finanszírozási alapelveit,  

8.§ a közművelődési tevékenység irányítását és ellenőrzését, 

9.§ a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza 
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