
 

1.1. Az intézmény tevékenységei: 

A költségvetési szerv az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az SZMSZ I. 

fejezetében felsorolt szakmai alaptevékenységként meghatározott közszolgáltató 

tevékenységet látja el, a költségvetési támogatás kizárólag ezekre használhatók fel 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően. 

2. Az intézmény székhelye, telephelyei, szervezeti egységei, speciális feladatai

A Csokonai Kulturális Központ 8 telephellyel rendelkezik, melyeknek a részletes működési

rendjét a mellékletek tartalmazzák (nyitvatartás, szervezeti felépítés).

2.1. A székhely főbb feladatai 

Csokonai Kulturális Központ 

1153 Budapest, Eötvös u. 64-66. 

Az épület az 1910-es években épült a Rákospalotai Ipartestület székházának, 1955-től áll a 

kerületi közművelődés szolgálatában.  

2011 óta a XV. kerületi Önkormányzat fenntartói engedélye, majd a Nemzeti Filmiroda 

regisztrációja alapján filmgyártói és forgalmazói tevékenységet folytat: fiatal tehetséges 

filmes alkotók támogatásával is foglalkozik.  

Ez az épület az intézmény székhelye, a központi irányítás innen működik, a szervezet 

vezetője, az igazgató itt látja el feladatait, itt kap helyet a gazdasági csoport, itt működik az 

intézmény nyomdája is. 

2.2. A telephelyek főbb feladatai 

Csokonai Művelődési Ház 

1153 Budapest, Eötvös u. 64-66. 

Helyet ad közösségeknek, művészeti csoportok próbáinak, bemutatóinak, művészeti és 

szórakoztató rendezvényeknek, egyéb nagyrendezvényeknek. Alkotóművészeti és autonóm 

kulturális közösségek munkáját szakmai segítséggel és minden rendelkezésére álló 

felszerelésével támogatja. Kiemelt fontosságú feladata a családok közösségi és kulturális 

programigényének szolgálata. Az életkori sajátosságok és igények figyelembevételével 

szervez programokat, képzéseket, rendezvényeket.  

Közösségfejlesztő tevékenységével segíti a település civil szerveződéseinek működését, a 

közösségi tér biztosításával, szervezőmunkával támogatja kitűzött céljaik elérését. A helyi 

társadalom hagyományait megőrzi, ápolja a helyi kulturális értékeket.  

Kortárs képzőművészet bemutató helyeként működik a Palota Galéria. 

Csokonai Kulturális Központ Könyvtára 

1153 Budapest, Bocskai u. 70-78. 

A XV. kerületi Pedagógiai Szakkönyvtár 2012. július 1-jétől az akkori Csokonai 

Művelődési Központ telephelye lett Dokumentumtár és Információs Központ néven, 

szakmai tevékenységét és gyűjtőkörét bővítve folytatta munkáját. 2020. november 1-től 

Csokonai Kulturális Központ Könyvtára néven működik tovább. 



 

A telephely a Hubay Jenő Alapfokú Művészeti Iskola épületében látja el feladatát 180 m
2

alapterületen. Célja, hogy egyrészt megőrizze és továbbfejlessze a már meglévő, nagy 

értékű pedagógiai gyűjteményét, másrészt a kerület polgárainak igényeit szolgálva 

nyilvános, a könyvtári szolgáltatáskört messze meghaladó kínálattal, aktív segítő, 

kulturális-közösségi szervező feladatellátással szolgálja a XV. kerület családjait, civil 

társadalmát, a civil szervezetek, családok, önkéntesek, a helyi társadalom működését segítő 

hazai szakirodalom és dokumentumgyűjtemény kialakításával. Feladata Kiss Domokos 

református lelkész hagyatékának feldolgozása és gondozása. 

Ifjúsági Közösségi Tér (IKT) 

1156 Budapest, Száraznád u. 5. 

Legfontosabb feladata közösségi-kulturális színteret nyújtani fiataloknak elfogadó, 

befogadó attitűddel. Célja, hogy az ifjúság a szabadidejét élő, valóságos kapcsolatokban, 

közösségekben is töltse a virtuális tér és a közösségi oldalak helyett. Ehhez egyre szélesedő 

programkínálatot nyújt különböző közösségek, tanfolyamok, rendezvények szervezésével. 

Teret biztosít a szabadidő nem szervezett eltöltésére, a zenehallgatásra, tanulásra, 

beszélgetésre stb.  

Ezeken túl, rendhagyó tanórákat, pályaorientációs napokat, érzékenyítő foglalkozásokat, 

beavató színházi előadásokat szervez és tart, melyre iskola időben fogadja a XV. kerületi 

általános és középiskolák diákjait és pedagógusait. 

A Házirend szerint közreműködik a Nemzedékek Parkja működtetésében. 

Kozák téri Közösségi Ház 

1154 Budapest, Gábor Áron u. 58/c 

A Kozák téri Közösségi Ház eredetileg családi háznak épült, ennek megfelelően került 

kialakításra belső szerkezete, a ’70-es években helyet adott a Rom Som klubnak, ezáltal a 

kerületi cigány kisebbség kulturális központja lett, a ’80-as évek eleje óta befogadó, 

közösségi színtere a környéken élőknek. 

Az intézmény a közelben lakók kulturális igényeinek megfelelő kluboknak, 

kisközösségeknek és civil szervezeteknek ad otthont és segíti, támogatja azok működését.  

Különféle szakköröket, tanfolyamokat, kulturális programokat és rendezvényeket szervez 

minden korosztály számára. Különös figyelmet fordít a kisgyermekes családok szabadidős 

és kulturális igényeinek kielégítésére, valamint a gyermekek képességfejlesztését szolgáló 

tevékenységekre. 

Pestújhelyi Közösségi Ház 

1158 Budapest, Szűcs István u. 45. 

A házat 1926-ban a katolikus egyház építette, itt működött a Katolikus Polgári Fiú és 

Leány Iskola. 1948-ban államosították, de 1973-ig oktatási intézményként működött 

tovább, majd felújítást követően a főváros legnagyobb úttörőháza volt.  

1990-től az akkori Csokonai Művelődési Központ részeként Pestújhelyi Közösségi Ház 

néven áll a közönség szolgálatában. 

Pestújhely közösségi kulturális igényeinek megfelelő közösségeket, klubokat, szakköröket, 

gyermek, ifjúsági és felnőtt tanfolyamokat, rendezvényeket szervez, működtet és fogad be. 

A településen működő civil szervezeteket segíti, tevékenységüket támogatja. A helyi 



 

hagyományokat, kulturális értékeket felkutatja, hagyományőrző és hagyományteremtő 

programokat szervez.  

A telephelyen található a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókja, illetve a kerületben élők 

számára fenntartott műfüves futballpálya. (H-P: 16-20, SZ-V: Zárva) 

Rákospalota, Pestújhely és Újpalota Helytörténeti Gyűjteménye, 

Rákospalotai Múzeum (közgyűjtemény) 

1158 Budapest, Pestújhelyi út 81. 

1960-ban a Kossuth utca 39. sz. alatt nyílt meg az egykori katolikus elemi iskola helyén a 

helytörténeti gyűjtemény. 1982-re az épület állaga leromlott, ezért 1991-ben a Pestújhelyi 

úton egy korábban óvodaként működő épületben nyitotta meg újra kapuit.  

A múzeum gyűjti és feldolgozza Budapest XV. kerületének helytörténeti vonatkozású 

tárgyi-, írásos és fotódokumentumait. A közönség számára írott, nyomtatott formában 

(cikkekben, kiadványokban) és/vagy – állandó és időszaki - kiállításokon teszi közzé a 

kutatómunka eredményeit. A történeti tárgyi, dokumentum és fotógyűjteménye mellett 

gyarapítja képzőművészeti gyűjteményét is, ami elsősorban a kerületben élő 

alkotóművészek, másodsorban kerületen kívüli kortárs magyar képzőművészek alkotását 

foglalja magában.  

Az iskolás korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez. 

A Rákospalotai Múzeum kezelésébe került Madarász Viktor festőművész hagyatéka, 

leánya, Madarász Adeline jóvoltából, amely festményeket, tárgyakat, fotókat és iratokat 

tartalmaz. 

Segíti a civil kezdeményezésre negyedévente megjelenő „Helyem Házam Palotám” 

helytörténeti értesítő szakmai munkáját. 

Újpalotai Szabadidő Központ 

Újpalotai Közösségi Ház  

1157 Budapest, Zsókavár u. 15. 

A közösségi ház épülete eredetileg pártház volt, amit 1977-től, megalakulástól a 

rendszerváltásig bérleti díj ellenében, azóta pedig az akkori Csokonai Művelődési Központ 

telephelyeként működik. Gyermekek és felnőttek számára szervez tanfolyamokat, klubokat, 

kulturális és művészeti szabadidős programokat. Közérdekű, közhasznú 

információszolgáltatást nyújt, tevékenységével hozzájárul a helyi tájékoztatás (lokális 

kommunikáció) sokszínűségéhez. Közművelődési és közösségfejlesztő tevékenysége során 

együttműködik a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, lehetőségeinek megfelelően 

helyet biztosít a civil szervezetek működéséhez. 

Zsókavár Galéria néven kiállítóteret működtet, ahol alkotóművészek számára biztosít 

bemutatkozási lehetőséget rendszeres jelleggel. 

Kiemelt fontosságú feladata a kisgyermekes családok és az idősebb korosztály kulturális 

programigényének szolgálata, számukra az életkori sajátosságok és igények 

figyelembevételével szervez klubokat, képzéseket, rendezvényeket. 



 

Információs Iroda  

1157 Budapest, Zsókavár u. 2. 

12 emeletes pontház földszintjén 1979-ben lett kialakítva az iroda, mely az Újpalotai 

Szabadidő Központ első önálló működési területe volt. A szervezői tevékenységek döntő 

része 2002-ben átkerült az Újpalotai Közösségi Házba.  

Az információs iroda jelenleg szabadulószobaként működik, valamint kisebb létszámú 

csoportoknak, képzéseknek, megbeszéléseknek is helyet biztosít, növelve ezzel a jelenleg 

szűkös Közösségi Ház kulturális tevékenységre fordítható négyzetmétereit.  

Zöld Klub  

1157 Budapest, Hartyán köz 3. 

Az eredetileg gyerekintézmény (óvoda, bölcsőde) céljára kialakított épület egy szárnya 

közművelődési célokat szolgál: itt működik a kisgyermekes családok számára a „Kanga 

Klub, mely játszóházként működik, hétköznapokon egész délelőtt nyitva tart, s jelképes 

tagsági díj ellenében kötetlenül látogatható. Délutánonként az anyukák számára szerevezett 

alkotóköröknek, nyaranta a Szabadidő Központ gyermektáborainak biztosít helyet. 

Nyitott Ajtók Együttműködési Iroda: 

1156 Budapest, Páskomliget u. 6. 

A szociális helyzetük miatt rászoruló XV. kerületi lakosok segítése és támogatás érdekében 

egységes arculattal működő együttműködési iroda.  

2.3. Szervezeti egységek főbb feladatai 

Gazdasági csoport 

A gazdasági csoport feladata a CSKK általános tevékenysége és a szervezeti egységei 

számára a feladataik ellátásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és műszaki feltételek 

megteremtése és fenntartása, valamint a szakmai, a gazdálkodási és a munkáltatói 

tevékenység magas színvonalú ellátása. Ennek érdekében együttműködik a Gazdasági 

Működtetési Központtal (GMK).  

Nyomda 

A nyomda feladata a telephelyek rendezvényszervezői tevékenységéhez szükséges 

nyomtatott reklám- és propagandaanyagainak elkészítése, a programokhoz igényelt 

dekorációk, látványtervek stb. kivitelezése. 

Külső megrendeléseket kizárólag szabad kapacitás függvényében vállal. 

2.4. Speciális feladatok 

Budapest Főváros XV. kerületi Értéktár 

A XV. kerületi Önkormányzat döntése alapján 2014-ben jött létre a „Budapest Főváros 

XV. kerületi Értéktára”, melyet a Helytörténeti Gyűjtemény és a Csokonai Kulturális

Központ Könyvtára működtet, a jóváhagyott SZMSZ-e alapján.

Az Értéktár Bizottság a helyi értékeket tárja fel: a kulturális örökség elemei gyűjti össze és

dokumentálja. A gyűjtőmunka komoly és szakmailag megalapozott előzményekre építhet a

településen.

Az Értéktár elemeket nyilvánossá teszi az Önkormányzat honlapján.


