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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület részére

Véleményezési határidő: 2018. november 6. 16 óra
Véleményezési cím: tarsadalmiegyeztetes@ujpest.hu
Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület !
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen
elfogadni.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint.
a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-tervezet az új UP Újpesti Rendezvénytér felépüléséből és megnyitásából,
illetve a korábbi Ady Endre Művelődési Ház tevékenysége megszűnéséből eredő
technikai jellegű módosításokat tartalmazza. A módosítások összhangba hozzák a
rendeletek
előírásait
az
Önkormányzat
által
ténylegesen
működtetett
közművelődési létesítmények körével.
Az Ady Endre Művelődési Házban korábban folyt közművelődési tevékenységek más
intézményekben tovább működhetnek.
Az új UP Újpesti Rendezvénytér megnyitásával az Önkormányzat magasabb szintre
emelte közművelődési feladatainak ellátását és a közművelődési szolgáltatások
színvonalát.
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:
A rendelet elfogadása közvetlen környezeti és egészségi következményekkel nem
jár.
c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet elfogadása nem jár érdemi többlet adminisztratív terhekkel.
d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A jogszabály megalkotását az új UP Újpesti Rendezvénytér felépülése és
megnyitása, illetve a korábbi Ady Endre Művelődési Ház tevékenysége megszűnése
teszi szükségessé.
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek az Önkormányzatnál és az Újpesti Kulturális Kft.-nél rendelkezésre állnak.
Újpest, 2018. november 5.
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Dr. Molnár Szabolcs
Rendeleti javaslat
A Képviselő-testület elfogadja a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselőtestületének …./2018. (……) önkormányzati rendeletét.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
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Budapest Főváros IV. kerület Új pest Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2018. (……)
önkormányzati rendelete
a közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(T E R V E Z E T)
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A közművelődésről szóló 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága
érdekében – a Társaság közreműködésével – az alábbi közművelődési
létesítményeket működteti:)
„a) UP Újpesti Rendezvénytér,”
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §
A járművek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a
parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 13/2011. (II.28.)
önkormányzati rendelet 1.2. mellékletében az „(az Ady Endre Művelődési Ház
körül)” szövegrész helyébe a „(a volt Ady Endre Művelődési Ház körül)” szövegrész
lép.
4. §
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 4. pontjában a „Megyeri Klub, Lóverseny téri
Közösségi Ház, Ady Endre Művelődési Ház, Ifjúsági Ház működtetése” szövegrész
helyébe a „közművelődésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
közművelődési létesítmények működtetése” szövegrész lép.

Dr. Tahon Róbert
jegyző

Wintermantel Zsolt
polgármester
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Indokolás
A rendelet-tervezet az új UP Újpesti Rendezvénytér felépüléséből és megnyitásából,
illetve a korábbi Ady Endre Művelődési Ház tevékenysége megszűnéséből eredő
technikai jellegű módosításokat tartalmazza. A módosítások összhangba hozzák a
rendeletek
előírásait
az
Önkormányzat
által
ténylegesen
működtetett
közművelődési létesítmények körével.
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