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Tárgy: Javaslat a közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális átalakítására 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
(továbbiakban: Kulturális törvény) foglaltak szerint jelenleg három önálló intézményében 
biztosítja a kerület közművelődési feladatainak ellátását és szolgáltatást. Ezen intézmények 
által eddig ellátott szakmai tevékenységek szorosan összefüggtek, sok esetben átfedések, 
párhuzamosságok tapasztalhatók. A közművelődési programok szervezése során esetlegesen 
merült fel az egyeztetés lehetősége a vezetők részéről, ezért nem mindig azon a helyszínen 
valósultak meg a programok, ahol a legideálisabb lehetett volna. Különösen szembetűnő ez az 
utóbbi másfél évben, amióta az Önkormányzat szervezésében minden korábbinál több, a 
lakosság széles köre számára elérhető rendezvényt valósítottunk meg. Ezen rendezvények az 
Újpesti Sajtó Kft. koordinációjával, intézményeink közreműködésével valósulnak meg. A 
közös munka rávilágított a rendezvények szervezéséhez szükséges infrastruktúra sok helyen 
hiányos sok helyen párhuzamosan kiépített voltára, az intézményi humán erőforrások eltérő 
kihasználtságára, teljesítményére. 
 
A Karinthy Általános Művelődési Központ 69/2012.(III.29.) önkormányzati határozatban 
megfogalmazottak szerinti ágazati szétválasztása után indokolatlan három önállóan működő 
és gazdálkodó közművelődési intézmény fenntartása, ezért javaslom e feladatokat egy új 
intézményben, az önállóan működő és gazdálkodó Újpesti Kulturális Központban ellátni. 
 
Az intézmények összekapcsolásával a feladatellátás szakmai színvonala erősödhet, az 
értékközvetítés szélesebb társadalmi rétegeket szólíthat meg a kulturális örökség ápolása és 
megismertetése, valamint a közművelődés terjesztése terén. Az átszervezés célja az, hogy az 
önkormányzat a közösségi és egyéni művelődés feltételeinek megteremtését, a kulturális 
hagyományok megőrzését, folytatását, fejlesztését a továbbiakban is magas színvonalon, a 
rendelkezésére álló források hatékony felhasználásával biztosítani tudja. 
 
Az Újpesti Ifjúsági, Sport- és Szabadidőközpont eddigi feladatai között egyes önkormányzati 
tulajdonú sport és rekreációs célú ingatlanok üzemeltetése is szerepelt, amit célszerű a 
közművelődési feladatoktól külön választani. Az Önkormányzat ilyen célú létesítményeinek 
másik részét jelenleg is az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. üzemelteti. Javaslatom szerint a jelenleg 
az Újpesti Ifjúsági, Sport- és Szabadidőközpont által üzemeltetett létesítményeket a jövőben 
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az Önkormányzattal megkötött Közszolgálati Megállapodás keretén belül az UV Zrt. 
üzemeltetné, egy e célra rendelt szervezeti egységének keretében. A létesítményekben folyó 
szakmai munka irányítását a továbbiakban is a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes 
osztályai fogják ellátni.  
 
Az átszervezéstől várt eredmények: 

 A jelenlegi intézmények átszervezése és az új intézményegységek létrehozása a 
kapacitások összeadódásával lehetővé teszik a humán és tárgyi erőforrások 
hatékonyabb kihasználását.  

 A kerület kulturális, szellemi élete színesebbé, összehangoltabbá és teljesebbé válik.  
 Újpest kulturális sokszínűsége növekszik. Az összevont intézmény az eddigieknél 

gazdaságosabban és hatékonyabban működhet, mivel a költségvetés tervezése, az 
adminisztráció, a pályázatkezelés és a tárgyi feltételrendszer fejlesztése koncentráltan 
történik.  

 Az új működési forma előnyös a létszámgazdálkodás tekintetében is, hiszen cél a 
foglalkoztatás feltételeinek rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele, biztosítva a 
szakmailag felkészült, elhivatott munkatársak továbbfoglalkoztatását a közművelődés 
érdekében.  

 A párhuzamosan működő feladatellátás megszüntetésével olyan lehetőségek 
szabadulnak fel, ami a kínálat bővítését eredményezi. 

 
A Kulturális törvény 81. § (1) értelmében az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 
közművelődési intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 
60 napon túli szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter 
véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell. Fentiek értelmében 
kikértük a NEFMI miniszter véleményét, a miniszter 2012. április 24-én kelt levele szerint 
„Fővárosi kerület közművelődési feladatellátását a legmagasabb szakmai színvonalon az 
önállóan működő és gazdálkodó közművelődési intézmény tudja teljesíteni”, a minisztérium 
az átszervezéssel kapcsolatban egyéb kifogást nem emelt. 
 
Az új, önállóan működő és gazdálkodó intézmény szervezeti egységeinek ágrajza az 
előterjesztés mellékletét képezi.  
 
 
Határozati javaslatok (normatív határozat): 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének…/2012.(V.24.) 
határozata az újpesti közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális átalakítására 
 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  
I. a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ, az Ady Endre Művelődési 

Központ, és az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont összevonásával 
létrehozza az Újpesti Kulturális Központot, a mellékletben szereplő szervezeti 
ábrának megfelelően, 2012. augusztus 31-i hatállyal; 

II. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) bekezdése alapján 
az Újpesti Kulturális Központban vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi 
megbízást ad Török Rita részére, nyilvános pályázat kiírása nélkül, egy éves 
időtartamra. 
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III. A sport- és rekreációs célú ingatlanokat 2012. augusztus 31. után a 
Közszolgáltatási Szerződés keretében az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. lássa el, a 
Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes osztályának irányításával. 

 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
Budapest, 2012. május 16.  
  

 
  

Dr. Molnár Szabolcs 
 
Az előterjesztést készítette: Mátésné Pataki Ágnes 
 


