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9/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet
Az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 1/2000. (II. 11.) Budapest XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított
36/1998. (XI. 17.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet módosításáról
1. § (1) A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat a törvény 78. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket tart fenn, közhasznú
társaságokat támogat és közösségi színtereket biztosít, valamint közművelődési
közfeladatokat ellátó közalapítványokat működtet.
(2) A rendelet 7. §-a az alábbiak szerint változik:
Az önkormányzat közhasznú társaságaival, a 6. § (1) bekezdés b)-e) pontjában
szereplő intézményekkel és szervezetekkel a jelen rendeletben meghatározott
közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
(3) A rendelet 7. § utáni alcíme az alábbiak szerint változik:
Az önkormányzat közművelődési intézményei, közhasznú társaságai, közalapítványai,
közösségi színterei
2. § A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat fenntartóként, illetve tulajdonosként az alábbi intézményeket, közhasznú
társaságokat és közösségi színtereket működteti:
Intézmények:
Kondor Béla Közösségi Ház (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. székhellyel)
Pestszentimrei Közösségi Ház (1188 Budapest, Vasút utca 48. székhellyel)
Közösségi színterek:
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Alkotóháza (1183 Budapest, Gyöngyvirág u. 6-8. helyszínnel)
Polgármesteri Hivatal, Díszterem (1182 Budapest, Városház u. 16. helyszínnel)
Városháza Galéria (1184 Budapest, Üllői út 400. helyszínnel)
Közhasznú társaságok:
Budapest XVIII. kerület Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság
(1181 Budapest, Szélmalom u. 33. székhellyel)
3. § A rendelet az alábbi új 9/A. §-sal egészül ki:
A Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság közművelődési
feladatai a tulajdonossal kötött közművelődési megállapodásban kerülnek rögzítésre.
4. § A rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat egyes közművelődési közfeladatai ellátása és segítése érdekében
az alábbi közalapítványokat működteti:
Közművelődési és Sport Közalapítvány,
Gyöngyvirág Művészeti-Kulturális Közalapítvány.
(2) A közalapítványok közművelődési feladatait, szervezetét, az alapítóhoz való
viszonyát alapító okiratuk tartalmazza.
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(3) Az önkormányzat a közalapítványok feladatai ellátása érdekében az éves
költségvetési rendeletben pénzügyi támogatást biztosít, amely támogatás felhasználásának
céljait, módját és az azzal történő elszámolás rendjét éves megállapodásban rögzíti a
közalapítvánnyal.
5. § A rendelet 11. §-a (2) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
A Polgármesteri Hivatal Díszterme rendezvények helyszíneként részt vállal
a település művészeti, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatásában,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének gazdagításában,
egyetemes művészeti és szellemi értékek közvetítésében, bemutatásában a kerület polgárai
előtt.
6. § A rendelet 12. §-a az alábbiak szerint módosul:
Kiemelten fontos közművelődési feladatot ellátó intézmények: Pedagógiai Intézet és
Helytörténeti Gyűjtemény.
7. § (1) A rendelet 13. § (3) bekezdés hatodik sora az alábbiak szerint módosul:
-javaslatot tesz a Közművelődési és Sport Közalapítvány, a Gyöngyvirág MűvészetiKulturális Közalapítvány éves költségvetési támogatásának céljaira és összegére.
(2) A rendelet 13. § (3) bekezdés az alábbi huszonötödik, huszonhatodik és
huszonhetedik sorral egészül ki:
- elfogadja a fenti közalapítványok közhasznúsági jelentését
- elfogadja a fenti közalapítványokkal kötött megállapodás tervezetét.
- véleményezi a Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság üzleti
tervét.
8. § Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
B u d a p e s t , 2004. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Közművelődési rendeletünk három éve nem került módosításra. Ez a közművelődési
tevékenység kereteinek állandóságát jelzi. 2003-ban ugyanakkor jelentős változás történt a
Rózsa Művelődési Ház önálló intézményként való megszüntetésével és a Bókay Kert
Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság létrehozásával. Kisebb terjedelmű változás
ment végbe 2002 végén két bizottság összevonásával és az Oktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság létrehozásával a bizottság hatásköri rendszerben, aminek átvezetésére más
rendeletekben már sor került. Be kell emelnünk rendeletünkbe a Gyöngyvirág MűvészetiKulturális közalapítványt és a közalapítványok önkormányzati támogatásával kapcsolatos
szerződési kötelezettséget is. Végül az illetékes bizottság kezdeményezésére a rendelet
javasolja a közösségi színterek közé beemelni a Polgármesteri Hivatal Dísztermét. E három
elem érvényestését tartalmazza a jelen rendelet módosításának javaslata.
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Részletes indoklás
Az 1. § a közhasznú társasági formát iktatja be a közművelődési közellátásában részvevő
szervezeti formák közé.
A 2. § a közművelődési feladatellátásban részt vevő szervezetek felsorolásában elhelyezi a
Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaságot, a Polgármesteri Hivatal
Dísztermét, illetve kiemeli onnan a jogutód nélkül megszüntetett Rózsa Művelődési Ház
intézményt.
A 3. § a Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társaság esetén nem sorolja
fel annak legfontosabb közművelődési feladatait, miután a társasággal az önkormányzat
közművelődési megállapodást kötött, amelyben ezek a feladatok egyfelől pontosan rögzítve
vannak, másfelől minden újabb szerződéskötéskor pontosíthatóak, újra meghatározhatóak
lehetnek. A rendelet így azt a korábbi, általános gyakorlatot követi, hogy a közművelődési
megállapodásnál csak a megkötés mechanizmusát tartalmazza.
A 4. § beemeli a közalapítvány közé a Gyöngyvirág Művészeti-Kulturális Közalapítványt,
továbbá rögzíti, hogy a közalapítványoknak az önkormányzat megállapodás formájában
juttatja támogatását. Az átadott pénzeszközök elszámolási rendjének a megállapodásba
történő beépítésével egyszerűsíti az elszámolást, egyben növeli annak hatékonyságát.
Az 5. § a közösségi színterek legfontosabb feladatait meghatározó részhez hozzáilleszti a
Polgármesteri Hivatal Díszterme feladat-meghatározását úgy, hogy az a rendelet általános
feladataihoz illeszkedő megfogalmazásban szerepel.
A 6. § kiemeli a Bókay Kertet a kiemelten fontos közművelődési feladatot ellátó
intézmények sorából, miután a közhasznú társaságként új, külön helyet foglal el a
rendeletben.
A 7. § az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 2002 végén a képviselő-testület által
kibővített feladatait nevesíti kiegészülve azzal, hogy a közalapítványokkal kötött
megállapodások csak a bizottság jóváhagyásával írhatóak alá.
A 8. § a hatályba lépés időpontját határozza meg.
B u d a p e s t , 2004. január 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. február 03.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

