
Tárgy: 149/2020 Kt. sz. határozat módosítása a közművelődési rendelet elfogadásáról 

 

76/2020. (XII.8.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya által adott útmutatás alapján 

a 149/2020 Kt. sz. határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak alapján módosítja: 

„1. Kiskunhalas Város Önkormányzata elfogadja a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya, BK/TH/3766-

1/2020. iktatószámon, 2020. augusztus 11. napján kelt levelében és a BK/TH/6229-

1/2019. iktatószámon, 2019. december 11-én kiküldött levelében foglalt javaslatokat és 

szakmai segítségnyújtást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, amellyel összefüggésben 

felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az új rendelet tervezet 2021. júniusi testületi 

ülésre történő beterjesztéséről. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 

helyi Közművelődési Kerekasztal és Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzata véleményének kikérésével gondoskodjon a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) ponton felül még további kettő, a 76. § (3) 

bekezdés b)-g) pontjaiban nevesített szolgáltatás megszervezéséről 2021. június 30. 

napjáig.” 

2. Döntésemről az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-

testületnek. 

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/2020. Kt. sz. határozatával 

elfogadta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi 

Felügyeleti Osztálya, BK/TH/3766-1/2020. iktatószámon, 2020. augusztus 11. napján kelt 

levelében törvényességi javaslatait és a Közművelődési rendelet elfogadására 2020. 

novemberi testületi ülést jelölte meg határidőnek, továbbá a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) ponton felül még további kettő, a 

76. § (3) bekezdés b)-g) pontjaiban nevesített szolgáltatás megszervezésének határidejét 2020. 

december 31. napjában állapította meg. 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel a képviselő-testületi ülések nem tarthatóak meg, és a 

Közművelődési Kerekasztal 2020. november 11.napján kelt levelében tájékoztatta az 

Önkormányzatot, hogy üléseit nem tartja meg a jelenlegi járványügyi helyzetben. 
 

Tekintettel arra, hogy a Kulttv. szerint a Közművelődési rendelet elfogadásához kell a 

Közművelődési kerekasztal véleménye, így Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Hatósági 

Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya 2020. december 07. napján kelt levelében a 

veszélyhelyzet miatt, a Katvéd. tv. 46. § (4) bekezdésében foglalt polgármesteri 



hatáskörgyakorlásra figyelemmel - a szükségesség, arányosság kérdését is megvizsgálva - a 

149/2020. Kth. határozatban foglalt határidők meghosszabbítását javasolta. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben 

a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 

megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020 (XI.3.) 

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülés nem tartható, 

továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

A fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2020. december 08. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

                 polgármester 


