
BUDAPEST-CSEPEL 

Budapest-Csepel dnkorm~n~zata 
az onkormanyzat kozmuvelodCsi feladatair61 sz616 

37/1998.(XII. 15.) Kt. szamu rendelete 



A Budapest-Csepel Onkormhnyzat Kepviselo-testiilete (tovabbiakban: onkormhnyzat) 
a " Kulturalis javak vedelmerol es a muzealis intezmenyekrol, a nyilvhnos konyvthri 
ellatiisrol es a kozmiivelodesrol szolo, 1997. evi CXL torveny " (tovabbiakban: 
Torveny) 77. §-aban foglalt felhatalrnazas alapjhn, a keriiletfejlesztesi koncepcioval es 
a keriilet hiromeves virospolitikai koncepciojaval osszhangban az alabbi rendektet 
alkotj a: 

A rendelet cC@: 

(1) Az onkormhyzat celja, hogy a helyi thrsadalom muvelodesi es kulturalis 
sziiksegleteinek figyelembevetelevel - a helyi hagyomhnyok, lehetosegek es 
sajatossagok alapjhn - egyseges alapelvek szerint hathrozza meg az Atala 
thogatando kozmiivelodesi tevekenysegek koret, azok ellatashnak modjat es 
felteteleit. 

(2) Tovabbi celja, hogy meghatiirozza a szakrnai es finanszirozasi alapelveket. 

A rendelet hatalya 

(1) E rendelet hatalya kiterjed az onkormhnyzat dtal fenntartott kozmiivelodesi 
intezmenyekre es az ~ I K  kormGvelodes-konyvth intezmenyegysegere, amelyek 
felsorolasat e rendelet 8. §-a, feladataikat pedig az 1. sz melleklet tartalmazza. 

(2) E rendelet hatAya kiterjed tovabba mindazokra a kozmiivelodesi intezmenyekre, 
thrsadalmi es civil sze1-vezetekre, egyhbakra, tirsulasokra 6s maghszemelyekre, 
amelyekkel illetve akikkel az hkomhnyzat Kepviselo-testiilete a keriilet 
koaniivelodes6t gazdagito tevekenysegek, szolgAtatiisok vegzesere, feladatok 
ellitiisiira kdzmiivelbdesi meghllapddhst kot. 

A k6zmuvelodksi feladatok ellatasanak alapelvei 

(1) A keriilet minden polgirhnak es kozijssegenek joga, hogy 
g) igeqybe vegye az onkomxbyzati fenntartasu kodvelodesi  intezmenyek 
szol&t&ait, valamint a k6zmuveliidesi megallapodasokban szereplo ellatiisokat, 



d) a hatranyos helyzetii retegek kulturalis felzhrkoztatasat, 

e) a gyermekek es fiatalok miivelodCsi, miiveszeti es kozossegi eletet, 

f) az idoskofiak kozossegi eletenek 6s kozmiivelodesi lehetoskgeinek gazdagithsat 

g) a keriilet kornyezeti, szellemi, miiveszeti krtekeinek, hagyomiinyainak feltkrasat, 
megismerteteset, a helyi miivelodesi szokasok gondozasat, gazdagitasat, 

h) a kornyezeti 6s viirosesztetikai kultiua j avithsat, fejleszteset, 

i) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiskgi 6s mas kisebbsegi ku1thrh.k 
megismertetesCt, gyakorlasat, gyarapitasat, a kozottiik 1evo kapcsolatok kiepiteset 
es fenntartasat, valamint a kiilonbozo iinnepek melt6 megtarthsiinak nemzeti 6s 
kozossegi tudatot erosito formait, 

j) az ismeretszerzo, az amator alkoto-miivelodo kozossCgek thogatasat es a 
kiemelkedo Crteket felmutato miiv~szeti 6s szellemi alkotomiihelyek 
tevekenyskgenek thogathsat, 

k) a helyi kozossCgek szervezodeskt es fejlodkset, 

1) a szabadido kulturalt es miivelodesi cClu eltolteset, 

m) a helyi miivelod~sszociologiai kutatasokat, a humiin es kozhasznu informacios 
szolgiiltathsokat 

(3) Az onkormiinyzat kozmiivelodesi feladatait kozkpthvii viirospolitikai koncepcio es 
eves feladatterv alapjiin vegzi. Ezek tartalmat a civil szervezetekkel, az 
intezmenyekkel es a lakossaggal egyeztetve hatkrozza meg. 

(4) A megfelelo tajekoztaths biztosithsa Crdekeben gondoskodik arrol, hogy a 
koaniivelodesi programokat teritesmentesen ismertessek az onkormiinyzati 
tulajdonu, illetve az 3tala hoga to t t  mediumok. 

Az Gnkormainyzat kiizmuvelodCsi ellaitaisainak szervezeti keretei 

Az onkormhyzat a TorvCny 78. 5. (2) bekezdeseben foglaltak szerint a rendelet 4. 5- 
aban felsorolt feladatok ellatasa erdekeben kozmiivelodCsi intkzmenyeket miikodtet es 
kozmiivelodCsi kozfeladatokat ellato kozalapitviinyt thogat.  



A kozmuvelodCs finanszirozlsanak alapelvei 

(1) Az onkorminyzat fenntart6siibm rniikiid6 k6zmiivelbdesi intCzminyek es az b&E 
Kozmuvelodes-konyvtk intezmenyegysege - a kovetkezo a), b), c) pontokban 
rogzitett - koltsegeinek fedezetkt az dlami 6s onkormhnyzati forrasokbol az 
onkorminyzat koltsegvetese biztositja: 
a) az intezmenyek iizemeltetesenek, az epiiletek es kozossegi terek 

miikodokepessege megorzesenek, miiszaki 6s technikai feltetelei 
korszeriisitesenek koltsegeit, 

b) az intezmenyek alapfeladataiban meghathozott tevekenysegek ellatasihoz a 
jogszabdyok alapjhn meghatkozott es sziikseges kozalkalrnazotti illetmenyek 
fedezetet (alapilletmeny es kotelezo potlekok, jhlekok), 

c) az alapfeladatok ellatas6.hoz sziikseges szakmai munka koltsegeit. 

(3) A kozmiivelodesi feladatok ellatisinak forrasai a kozponti es a helyi 
onkorminyzati koltsegvetesi thogatkok,  valarn.int az erdekeltsegnovelo 
miniszteriumi pdyizati penzeszkozok. Tovabbi forras a szolgaltatasokert fizetett 
dij, valamint a lakossag penziigyi thogatisa. 

(3) A kozmiivelbdesi feladatok hmszirozkat szolgdj& az Onkominyzat Kepviselo- 
testiiletenek Oktatasi, Kozmuvelodesi, Ifjusagi es Sport Bizottsaga dtal odaitelheto 
pdyh tok ,  valamint a " Csepeliek Miivelodeseert " Ktjzalapitvhny pdyizatainak 
penzalapja is. 

(4) A koaniivelodCsi feladatok ellatisha az onkorminyzat s z o c i ~ s ,  egeszsegiigyi es 
ifjusagi celokat szolgdo penzalapjaibol, valamint az onkominyzat mas 
kozalapitvhnyainak alapj aib61 is lehet penzeszkozoket biztositani. 

rn 

(5) A kodvelodesi  intezmenyek es az hK Kozrnuvelodes-kon* 
intezmenyegysege nem kotelezhetoek eves koltsegvetesesiik 113-hnd magasabb 
bevetelre. ( 113 onkormhnyzati thogat is  es 113 kozponti thogat is)  

(6) Az onkormhyzat biztosithatja a helyi onkormhnyzatok konyvthri es 
kozmiivel6desi erdekeltsegnovelo thogatiskol  szo16 15/1998.(111.31.) MKM 
rendelet szerht benyiijtando palyizat elnyeresehez sziiksCges onreszt. 
A forrh minimdis mertike a kepviselo-testdet dtal jov&agyott, elozo Cvi keriileti 
onkominyzati koltsegvetes eredetileg eloirhyzott foosszegenek 0,075 %a. 
A pdyizati alaposszeg odaiteleserol az Oktatasi, Koaniivelodesi, Ifjusagi es Sport 
Bizottsag elokeszitese u t h  a Kepvisel6-testiilet dont. 



Az onkorminyzati int CzmCny ekben alkalmazottak foglalkoztatisinak egyes 
kCrdCsei 

(1) A kozrnuvelodCsi intkzmknyekben foglalkoztatottak 1Ctszamhak meghathrozhsakor 
az intCzrnCnyi adottdgokat, valamint az alap- Cs kiegkszito feladatok ellhthsfihoz 
sziikskges mCrtCket kell figyelembe venni. 

(2) Az e rendelet hathlya a19 tartoz6 intkmknyekben a 150/1992.(XI.20.)Korm., 
valamint a 211993. (I. 3 O.)MKM rendeletben meghathozott szakkCpesitCsse1 
rendelkezo szemCly ek alkalmazhatbk. 

I E rendelet kihirdetkse napjh lep hathlyba. 

A@--- 
So6snk dr. Ghsphr Gabriella 

jegyz6 , 



1. szamu melleklet 

Az onkormainyzati fenntartasu, kozmuvelodCst szol~til6 intCzmCnyek 
fobb feladatai 

A 37/1998 (XI. 15.) Kt. sziunu rendelet az onkormknyzat kozmuvelod~si feladatairol 
8. 5-aban nevezi meg a csepeli onkormknyzat dtal fenntartott kodvelodesi  
intkmenyeket. 
E melleklet ezen intezmknyek fobb feladatait hatirozza meg. 

Az &talinos Muvelodksi Kozpont alap- es kiegeszito tevkkenydgeinek korkt a 
3 6 1 /1992.(VIII.25 .) OKTU sz. hatirozat rogziti. 

Az inttzmenyegyseg kodvelodesi  tevkkenysiigei alapvetoen a kovetkezo elvek kore 
szervezodnek. 

1. Az dtalknos muvelodesi kozpont, mint intemenyforma bizonyos szakmai 
kotelesdgeket ro az intkmknyegyskgre. Ily modon az &K pedagogiai 6s muvelodesi 
programjhnak alapjaul szolgdo nevelesi tevkkenysegeknek a kozmiivelodks-konyvtir 
nevelesi egyseg programjaban is prioritiisa van, jollehet ez ertelemszeriien nem fedi le 
az intkzmknyegyseg tevkkenyskgszerkezete teljesskgkt. Ennek megfeleloen az 
intkzmenyegyseg segiti a bolcsodei, ovodai, iskolai szakmai programok 
megvalositasat, valamint az iskolai tanulok szabadidos tevkkenyskgeinek szervezeskt. 

2. Az intezmknnyel szemben megfogalmazodo masik elviiras, hogy a helyi 
tirsadalom elvirasainak megfelelo kozmuvelodesi tevekenysegszerkezetet dolgozzon 
ki 6s m-iikodtessen, kiilonos tekintettel tiirsadalomegkszsegiigyi szerepkre. Ennek 
erdekkben: 

folyamatosan felmkrve a lakosshg igenyeit, igyekszik a fizetokepes keresletnek 
megfelelo kulturilis szolgdtatiisokat, kkpzkseket, programokat szervezni, 
osztonzi az amator muveszeti csoportok lktrejottkt, segiti tevekenyskgeiket, 
thogatja az onszervezodo gyermek- ks felnott kozosskgi csoportok kialakulasat, 
barati- es hobbi-korok letrehozasat, 
hagyomhnyorzo, kultha- es muvCszetkozvetito feladatokat lat el, valamint 
betolti ~sadalomegeszskgiigyi, ment5rlhigiknks szerepebol fakado feladatait. 

3. Az intkmknyi miikodks harmadik alapelve, hogy az intkzmknyegyskgben 
dolgozok szakmai kompetenciitit kppugy, mint az intkzmenyegyseg tereit a civil 
tirsadalom fejlodkskt, onszervezodesCt segito, a helyi nyilvknossag kialakulasat 
osztonzo tevkkenysegekhez a j a j a  fel. 

4. Az h4K-ban a kozmiivelodesi egyskggel osszevont konyvthr is miikodik 
50.000 kotetes allomhnnyal rendelkezo, kettos funkcioju ( C tipusu ) konyvtiir, amely 
tehat iskolai 6s kozmuvelodesi konyvthrkknt egyarant funkciond, pedagogiai 
szakkonyvthri feladatokat is ellat. 



Csepeli Gvermekhaz 

Budapest-Csepel Onkormhnyzata a 2661 1998. (V.26.)Kt. sz. hathrozatival uj alapito 
okiratot fogadott el, melyben meghathrozza alaptevekenysegiiket: 
- kozossegi-miivel6desi tevekenyseg 
- Ifjusagi es Napkozis Tabor miikodtetese 
- Ifjusagi Informacios es Tanacsado Iroda miikodtetese 
- egyeb humhn szolgaltatis biztositasa 
- idegenforgalmi es turisztikai tevekenyseg ellatasa 

A Csepeli Gyermekhb tevekenvseg - szerkezete: 

1. Ifjusagi Informacios es Tanacsad6 Iroda 

Feladata: 
- A gyermekek es fiatalok neveleseben, a problh& felthrasaban valo 
kozremiikodes az europai norm& szerint (gyermekjogok, diikjogok). 
- A fiatalok informacioval valo ellatasa, az ezzel kapcsolatos szolg~tato 
tevekenyseg (egyenek es az szolgaltatok osszetalhlkozashnak segitese 
- Tanacsadas a mindennapi elethelyzetekben, a szemelyisegfejlesztesben 
(szenvedelybetegsegek, egCszsegneveles, palyavalasztas stb.) 
- iinfejlesztij szaktanfolyamok, kepzesek, programok, klubok. 
- A helyi elet megismerese, alakitasa, kortks kezdemenyezesek szervezese, 
vagy a meglevok felkarolasa (eloadasok, barati korok, klubok). 

2. Kozossegi miivelodes 

1. Szakkorok, tanfolyamok: mozgasmiiveszeti, kezmiives, vizudis stb. 
2. Ifjusagi es felnott kepzes (animatorkepzes, menthlhigienes kepzes) 
3. KozossCgfejlesztes, kozossegszervezes 

a.) A mhr meglevo egyesiiletek, szervezetek munkajhak segitese 
b.) A csepeli termeszeti adottsagokat, kornyezeti kulthrat megismero es 

feldolgoz6 gyermek- es ifjusagi szervezet eletre hivasa. 
c.) Majorette - miiveszeti kozosseg (ezredfordulora) 

4. Iskolai csoportoknak szervezett programok, vetelkedok, kezmiivesseg, tkchiz. 
5. Kiiillitasok, bemutatbk, rendezvenyek, tanacskozasok szervezese, piilybatok 

kiirasa. 
6. Az intezmeny megalapitashak 50. evfordulojhra szervezett programok. 
7. KINCSES& alternativ napkozis program folytatiisa. 

3. Ifjusagi es napkozis tiborok 

- Az Ifjusagi Tabor miikodesenek biztositisa, a helyfoglalasok szervezese. 
- A Dunaparti Gyermektaboroztatas megszervezese a nyki sziinidoben. 



Kiralverdei MuvelodCsi Haz 

Az intezmeny leafontosabb feladata: " A helyi sajatossagokhoz, elet- es 
munkakCiriilmenyekhez, valamint az eletmodhoz igazod6an a muvelodes, a tanulas, a 
szorakozas 6s a pihenes feltkteleinek biztositasa, az egyeni es kozossCgi muvelodes 
osztonzese, az alkoto tevekenyseg kibontakozashak segitese, a muveszeti, a 
tudomhnyos es a mindennapi Clethez kapcsol6d6 ismeretek terjesztese " (Lasd az 
alapito okiratban, a 26611998. (IV.28.)Kt. sz. hathrozatban.) 

Az alap- es kiegeszito tevekenysCg6nek koret a 36111992. (VIII.25.) OKTU sz. 
hatkozat rogziti. 

Envedi saiatossag, hogy az intkzmkny a keriilet peremen, olyan csaladi-hhzas 
ovezetben helyezkedik el, ah01 a lakosshg jelentos rksze nyugdijas. Emellett fontos 
feladat a vonzaskorzetben 1evo ovodAkkal, iskoliikkal valo szoros egyiittmiikod6sse1, 
kozmuvelodesi szolghltathsokkal segitseget nyiijtani az oktat6-nevelo munkiikhoz. 
Ebb01 kovetkezoen az intezmenyt a hagyomhyos, ertekeket kozvetito kozmiivelodesi 
tevekenyseg jellemzi: az Cvtizedek 6ta miikodo - elsosorban az idosebbek erdekeit 
szolghlo - kluboktol, szakkoroktol kezdve, a mindig ujabb igenyekre epiilo 
tanfolyamokon at a rendszeres mozieloadiisig. 
A kiilonf6le keriileti szintii sz6rakoztat6 es ismeretterjeszto nagyrendezvenyek is 
csaladkozponthak, azaz a gyermekektol az idosebb koroszthlyig mindenkinek 
biztositanak miivelodesi lehetoseget. 



3. s z h u  melleklet 

A kozmuvelodCsi megaillapodais kotelezo tartalma 

1. A megdlapodo felek pontos adatai. 

2. Az ellatando feladat pontos rogzitese. 

3. A feladat ellathsaval kapcsolatos kotelezettskgek 6s vdlalasok rogzitese.(Pl. Cpiilet, 
helyiseg, eszkozok, gepek, berendezksek leltiir s z e ~ t i  felsorolasa, esetleg ertkk 
s z e ~ t i  megdlapithsa.) 

4. A tevkkenyskg, illetve a szolgdtaths helyszinknek, idotartamhnak, illetve 
idopontjhnak, a nyitva tartas rendjknek meghathrozasa. A vonatkozo jogszabdyok, 
kozottiik az onkormhnyzat rendeleteinek betarthsiira torteno figyelemfelhivas. 

5. A szolgdtathst igenybe vevo lakossagi kor rogzitese (pl. a 1Ctszh 
meghatiirozasaval, vagy mas modon). 

6. Annak rogzitese, hogy mely szolgdtatas igenybe vetele ingyenes, s melyekkrt 
fizetnek dijat. 

7. A feladatellatasert a feladat ellatojhnak jiiro dij Cs a megfizetes modjhnak rogzitese. 

8. A szolgdtaths ellathsaban kozremiikodo szemelyek jogszabaly s z e ~ t i  
szakkepzettsCgknek biztosithsa. 

9. A megbizas idotartamhnak hatiirozatlan idejii, vagy (napok meghathroziisaval) 
hathrozott ideju rogzitkse. A szolgdtaths megkezdesdnek pontos megdlapithsa. 

10. A rendes es rendkiviili felrnondasi szabdyok meghathrozasa. 

11. A megallapodas teljesitCsCro1 szolo beszhmolas 6s elszhmolas modjhnak pontos 
meghatiirozasa. Annak rogzitkse, hogy az onkormbyzat szakert6i kozremiikodtst 
is igenybe vehet a feladatellaths minoskgknek vizsgdathra. 

12. A kapcsolattart6 szemelyek kijelolese. 

13. A megdlapodas teljesitesevel kapcsolatos vit& thrgyalasos uton torteno 
rendezesenek vdlalasa. 

14. FigyelemfeMvas arra, hogy a megdlapodas csak a kepviselo-testiilet 
jovhhagyasaval lesz Crvenyes. 

15. Datum, hiteles alhiras. 



A 4. $-hot: 
A rendelet reszletesen meghatkozza azokat a kozmiivelodesi feladatokat, 
amelyeket a Torveny szerint kotelezoen el kell latni a keriilet onkormhyzathak. 

At 5-8. &hot: 
A rendelet reszletesen rogziti, hogy az onkorminyzat milyen szervezeti formidcat 
es konkret intezmenyeket tekint a kozmiivelodes alapintemenyeinek. 
Az egyiittmiikodesre minden kozmiivelodesi feladatot ellato szervezettel kesz az 
onkorminyzat, szerzodeses megdlapodast azonban csak azoknak a feladatoknak az 
ellatiishra kot, amelyeket a sajat fenntartirsu intezmenyei nem tudnak ellatni. 
A kozmiivelodesi megdlapodasok anyagi hozzajhmlk biztositiisaval j h a k ,  ezert 
szerzodesi feltetelekkel kivinja a jogalkoto az onkorminyzati, s ezen keresztiil a 
lakossag erdekeit kepviselni es vedeni. 

A 9. §-hot: 
Az onkorminyzati femtartirsu kozmiivelodesi intezmenyek alapito okiratihoz valo 
igazodiis elosegiti az egyseges szemleletii, azonos es5lyi.i megitelest. 

A 10. &hot: 
A rendelet azokat az alapelveket rogziti, amelyek a kozmuvelodesi tevekenysegek, 
ezen beliil a kozmuvelodesi intemenyek finanszirozasinak felteteleit biztositjidc. 
A finanszirozas fobb forrasai a kozponti ~oga t i i sok ,  az egyeb palyhzati 
lehetosegekbol nyerheto timogatasok, az onkorminyzat sajat bevetele es az 
intezmenyi bevetelek. Fontos rendelkezes, hogy a 151 1998 .@I. 3 1 .)MKM rendelete 
szerint benyi?jtando pdyhzatra fordithato osszeg a mindenkori onkominyzati 
koltsegvetes meghathrozott, garankilt arinya szerint keriil megha~ozasra. 

A 11. §-hot: 
A Torveny rogziti a kozmiivelodesi intemenyek alkalmazottaival kapcsolatos 
kotelezettsegeket, melyeket a rendelet azonos modon hatkoz meg. 

Az 1. sz. melleklet reszletes tajekoztatast ad az onkormhyzati femtartiisu 
kozmuvelod~si intkzmenyek lakossag s z h k a  nfijtott szolgaltathsair61. 
A 2. sz. melleklet a lakossagi es az onkormhyzati erdekek vkdelme ckljabol a 
kozmiivelodksi meghllapodasokkal tortkno feladatellaths biztonsagat garanthlja. 


