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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület 2019. június 26. napján tartott ülésén megalkotta az önkormányzat 
közművelődési feladatairól szóló 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: Rendelet). A Rendelet minden évben felülvizsgálatra kerül, a vizsgálatot 
követően indokolttá vált a Rendelet módosítása a következők miatt: 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2019. (VI. 26.) számú 
határozatával úgy döntött, hogy a 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. szám alatti, 82 hrsz.-ú 
ingatlanon (Civil-ház) a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó zarándokút részeként, 
zarándokvezető-turistavezető képző központ céljára új épületrészt építtet. A Civil-ház 2020. 
áprilisában lebontásra került, így az a Művelődési Ház közművelődési intézményeként tovább 
nem tud működni, ezért indokolt a módosítás. A Rendeletben továbbá jogszabályi hivatkozás 
helyesbítése és szövegpontosítások is átvezetésre kerültek. 
  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabály előkészítőjének 
előzetes hatásvizsgálatot kell készítenie, fel kell mérnie a szabályozás várható 
következményeit.  
 

„17.§ (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételeket.” 
 

 



 

 
 

I. Várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 
Nincsenek. 
 
II. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: 
Nincsenek. 
 
III. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 
A rendelet módosítása adminisztrációs nehézséget nem okoz. 
 
IV. A rendelet megalkotásának szükségessége: 
A Művelődési Ház közművelődési intézményeként működő Civil-ház lebontásra került, így 
szükséges a rendelet módosítása. 
 
V. A jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
Az új rendelet elfogadása nélkül a rendelet tartalma nem kerül összhangba a közművelődési 
feladat-ellátó intézmények ténylegesen működő helyeivel. 
 
VI. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Rendelkezésre állnak. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Rendeletalkotás! 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján megalkotja az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 
18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……../2020. (VI. …… .) 
önkormányzati rendeletet. 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 11.  
 
 
 Juhász István 
 polgármester 



 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
…/2020. (… …) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 18/2019. (VI.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 
tv. 83/A. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, és Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. tv. 83/A. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazása alapján, és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja.” 
 
 

2.§ 
 

A Rendelet 1.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A rendelet célja, hogy Kistarcsa kulturális-közművelődési ellátása érdekében a 
helyi társadalom művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével – a helyi 
hagyományok, lehetőségek, és sajátosságok alapján – meghatározza Kistarcsa 
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, 
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, 
módját és mértékét.” 

 
3.§ 

 
A Rendelet 3.§-ban a „Kistarcsa Város Önkormányzata” szövegrészek helyébe minden 
esetben „az Önkormányzat” szöveg lép. 
 

4.§ 
 

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat a közművelődési szolgáltatás feladatkörének ellátására a 
Kistarcsai VMSK Kft.-vel közművelődési megállapodást köt, így biztosítva a 
törvényben meghatározott szolgáltatási feladatok ellátását és az ahhoz szükséges 
megfelelő infrastruktúrát. Az Önkormányzat a közművelődési 



 

alapszolgáltatásokat, a könyvtári feladatokat, és minden egyéb közművelődési 
feladatot teljes körűen a Kistarcsai VMSK Kft. útján lát el, a Kistarcsai VMSK 
Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően.” 

 
 

(2) A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Kistarcsai VMSK Kft. a közművelődési szolgáltatások teljesítése érdekében 
művelődési házat (Csigaház – 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 1.) működtet, 
mely 120 fő befogadására képes, és rendelkezik a szükséges technikai 
eszközökkel.” 

 
5.§ 

 
A Rendelet 6.§ (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„b) Művelődési Ház (Csigaház), 
c) Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum”  

 
6.§ 

 
A Rendelet 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások érdekében, a központi 
költségvetési forrásból pályázat útján elérhető támogatások megítéléséhez 
szükséges önrészt, saját bevételeiből  a mindenkori éves költségvetési rendeletében 
elkülönítetten határozza meg.” 

 
7.§ 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 
 
 Juhász István dr. Gotthard Gábor 
                   Polgármester               Jegyző 
 



 

 

I N D O K O L Á S 
 

Általános indokolás 
 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására került sor az éves rendszeres felülvizsgálatot követően. A módosítást indokolta, 
hogy a Civil-ház, mint a Művelődési Ház egyik intézménye, lebontásra került, helyére a 
Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó zarándokút részeként, zarándokvezető-
turistavezető képző központ céljára új épületrész épül, mely a továbbiakban nem funkcionál 
közművelődési intézményként. A módosítással jogszabályi helyesbítés, valamint több 
szövegpontosítás is átvezetésre került a rendeletben.  
 
 

Részletes indokolás 
 
A rendelet 1.§-ához: 
Jogszabályi hivatkozás helyesbítésére került sor. 
 
A rendelet 2.§-ához: 
Szövegpontosítás került átvezetésre. 
 
A rendelet 3.§-ához: 
Szövegpontosítások kerültek átvezetésre. 
 
A rendelet 4.§-ához: 
Szövegpontosítás került átvezetésre. Továbbá a Civil-ház - lebontása miatt - kikerült a 
Művelődési Ház intézményei közül. 
 
A rendelet 5. §-ához: 
Szövegpontosítás került átvezetésre tekintettel arra, hogy a Civil-ház - lebontása miatt - 
kikerült a Művelődési Ház intézményei közül. 
 
A rendelet 6. §-ához: 
Szövegpontosítás került átvezetésre. 
 
A rendelet 7.§-ához 
A hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra.  
 


