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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 36/2007. (XI. 27.) Kt. számú rendelete az 
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  37/1998. (XII. 15.) Kt. számú rendelet 

módosítására 
 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről” szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – 
igazodva a közművelődési intézményrendszerében bekövetkezett szervezeti változásokhoz –, 
az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló, többször módosított 37/1998. (XII.15.) 
Kt. sz. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
 

A Rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
„Az önkormányzat a kerületi hagyományokat is figyelembe véve az alábbi közművelődési 
intézményeket működteti: 
 

a) Nagy Imre Általános Művelődési Központ – Közművelődés-könyvtár 
intézményegység 

 
b) Csepel Galéria Művészetek Háza 

 
       c)  Csepeli Művelődési Központ.” 
 
 

2. § 
 
 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 
 
 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
                           Tóth Mihály                                                          dr. Szeles Gábor 
                           polgármester                                                                 jegyző 
 
 
 
 



 
1. számú melléklet 

 
Az önkormányzati fenntartású, közművelődést szolgáló intézmények 

főbb feladatai 
 
 

 
A 37/1998 (XII. 15.) Kt. számú rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól 8. §-
ában nevezi meg a csepeli önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményeket. 
 E melléklet ezen intézmények főbb feladatait határozza meg. 
 

 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ  Közművelődés-könyvtár 
intézményegység

 
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ alap- és kiegészítő tevékenységeinek körét az 
intézmény alapító okirata rögzíti. Az intézményegység közművelődési tevékenységei 
alapvetően a következő elvek köré szerveződnek. 
 
 1. Az általános művelődési központ, mint intézményforma bizonyos szakmai 
kötelességeket ró az intézményegységre. Ily módon az ÁMK pedagógiai és művelődési 
programjának alapjául szolgáló nevelési tevékenységeknek a közművelődés-könyvtár nevelési 
egység programjában is prioritása van, jóllehet ez értelemszerűen nem fedi le az 
intézményegység tevékenységszerkezete teljességét. Ennek megfelelően az intézményegység 
segíti a bölcsődei, óvodai, iskolai szakmai programok megvalósítását, valamint az iskolai 
tanulók szabadidős tevékenységeinek szervezését. 
 2. Az intézménnyel szemben megfogalmazódó másik elvárás, hogy a helyi társadalom 
elvárásainak megfelelő közművelődési tevékenységszerkezetet dolgozzon ki és működtessen. 
Ennek érdekében: 
 

• folyamatosan felmérve a lakosság igényeit, igyekszik a fizetőképes keresletnek 
megfelelő  kulturális szolgáltatásokat, képzéseket, programokat szervezni, 

• ösztönzi az amatőr művészeti csoportok létrejöttét, segíti tevékenységeiket, 
• támogatja az önszerveződő gyermek- és felnőtt közösségi csoportok kialakulását, baráti- 

és hobbi-körök létrehozását, 
• hagyományőrző, kultúra- és művészetközvetítő feladatokat lát el, valamint 

A 2. pontban megfogalmazottak keretében működteti az Ifjúsági Információs és Tanácsadó 
Irodát melynek feladata: 

  
 - A gyermekek és fiatalok nevelésében, a problémák feltárásában való közreműködés 

az európai normák szerint (gyermekjogok, diákjogok). 
 - A fiatalok információval való ellátása, az ezzel kapcsolatos szolgáltató tevékenység 

(egyének és a szolgáltatók összetalálkozásának segítése) 
 - Tanácsadás a mindennapi élethelyzetekben, a személyiségfejlesztésben 

(szenvedélybetegségek, egészségnevelés, pályaválasztás stb.) 
 - Önfejlesztő szaktanfolyamok, képzések, programok, klubok. 
 - A helyi élet megismerése, alakítása, kortárs kezdeményezések szervezése,  vagy 
a meglévők felkarolása (előadások, baráti körök, klubok). 
 
3. Az intézményi működés harmadik alapelve, hogy az intézményegységben dolgozók 
szakmai kompetenciáit éppúgy, mint az intézményegység tereit a civil társadalom fejlődését, 
önszerveződését segítő, a helyi nyilvánosság kialakulását ösztönző tevékenységekhez ajánlja 
fel. 



4. Az ÁMK-ban a közművelődési egységgel összevont könyvtár is működik 50.000 kötetes 
állománnyal rendelkező, kettős funkciójú ( C típusú ) könyvtár, amely tehát iskolai és 
közművelődési könyvtárként egyaránt funkcionál, pedagógiai szakkönyvtári feladatokat is 
ellát. 
 
 
 
Csepel Galéria Művészetek Háza 
 
 

 
A Csepel Galéria Művészetek Háza feladatait az intézmény alapító okirata rögzíti. 
Az intézmény képzőművészeti kiállítások szervezését tekinti elsődleges feladatának. 
 
Az intézménynek, mint galériának a legfontosabb feladata, hogy egy közösségi térben, a 
látogatók komplex közművelődési program keretén belül, átfogó vizuális ismeretekhez 
jussanak.  
 
Lehetőségek szerint az alap- és kiegészítő tevékenységek körét a vezetőség a továbbiakban 
bővítheti, valamint kiegészítheti. 
 
Ennek lényege, hogy a vizuális kultúra terjesztése mellett a többi művészeti ág is szerepet 
kapjon a programokban, és ezek minél több érdeklődőt vonzzanak az intézménybe. 
 
Lehetséges tevékenységi köre: 

• Kortárs Galéria – havonta egy kiállítás 
• Állandó kortárs gyűjtemény kialakítása (folyamatos gyűjtés mellett) 
• Vizuális bázis kiépítése és működtetése 
• Katalógus-, plakátgyűjtemény és szakkönyvtár kialakítása és működtetése 
• Csepel Galéria Pódiuma – irodalmi programok 
• Galériai zenei esték 
  

 

Csepeli Művelődési Központ 
 
Az intézmény küldetése, hogy alkalmazkodva a kerületi és a kerületen belüli helyi 
sajátosságokhoz, biztosítsa az itt élők számára a művelődés, a tanulás, a szórakozás 
lehetőségét, előmozdítása a művészeti, a tudományos és a mindennapi élethez kapcsolódó 
ismeretek terjesztését, továbbá ösztönözze az egyéni és közösségi művelődést, segítse a 
kulturális alkotó tevékenységeket és a civil kezdeményezéseket. 
A Csepeli Művelődési Központ az alábbi intézmény egységeket foglalja magában: 
 

• Csepeli Gyermek Ifjúsági és Sport Centrum 
• Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
• Királyerdei Művelődési Ház 
• Radnóti Miklós Művelődési Ház 
• Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház 

A Csepeli Művelődési Központ alap- és kiegészítő tevékenységeinek körét az intézmény 
alapító okirata rögzíti. 
 
 
 
 



Az intézményi működés főbb feladatai: 
 

• értékeket közvetítő közművelődési tevékenység, hagyományőrzés, valamint kultúra- 
és művészetközvetítő feladatok ellátása; 

• esztétikus és praktikus közösségi terek, találkozó helyek, „agorák” biztosítása a 
lakosság számára; 

• kerületi és fővárosi szintű szórakoztató és ismeretterjesztő nagyrendezvények 
szervezése; 

• tanfolyamok, képzések szervezése; 
• a lakossági igények felmérése és közelítése a valós kulturális értékeket képviselő 

programokhoz; 
• amatőr önképző és művészeti csoportok, klubok működésének támogatása; 
• a kerületben működő óvodák, iskolák oktató-nevelő munkáját segítő programok, 

közművelődési szolgáltatások szervezése; 
• a csepeli civil szektor és a civil szervezetek munkájának támogatása, a működési 

körébe tartozó lakossági, társadalmi kezdeményezések segítése; 
• muzeális értékű helytörténeti anyagok gyűjtése, rendszerezése, állandó és időszakos 

helytörténeti kiállítások szervezése; 
• speciális adottságaiból fakadó, sport és gyermeküdültetési feladatok ellátása; 
• a csepeli kortárs kulturális értékek feltárása és a lakossággal történő találkozásának 

elősegítése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Csepeli Művelődési Központ 

