Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában foglalt
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
I.
Alapelvek, a rendelet hatálya
1.§
(1) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatás
közcél.
(2) Kiskunhalas Város minden polgárának és közösségének joga, hogy
a) megismerje a kulturális örökség javait és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti
önismerete formálásában, valamint – a rendelkezésre álló eszközök útján –ezen értékek védelmével
kapcsolatos ismereteket megszerezze
b) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési színtér és a kiegészítő feladatként
közművelődési feladatot is ellátó önkormányzati intézmények által nyújtott, valamint közművelődési
megállapodásban szereplő szolgáltatásokat.
c) gyarapítsa műveltségét, készségét, a közössége, művelődési céljainak megvalósítása érdekében az
önkormányzat közművelődési partnereitől tartalmi segítséget kapjon.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés, e jogok minden személyt megilletnek, nem, kor, vallás, politikai vagy más
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül.
2.§.
E rendelet hatálya kiterjed:
Mindazon Kiskunhalas város önkormányzatának közigazgatási területén működő közművelődési
intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdasági
társaságokra, magánszemélyekre, amelyekkel, illetve akikkel az Önkormányzat a város
közművelődését gazdagító tevékenységre szolgáltatások végzésére, feladatok ellátására
közművelődési megállapodást köt.
II.
Az önkormányzat kultúrával, közművelődéssel kapcsolatos céljai, feladatai
3.§.
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzatának a közművelődési feladatellátással kapcsolatos céljai:
a) a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése,
b) a kulturális hagyományok ápolása,
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c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése,
d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
e) a nemzetiségek kulturális hagyományainak feltárása, hagyományainak gondozása, ápolása
(2) Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait az alábbiak
szerint határozza meg:
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek,
- a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megismertetése, a helyi
művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
- az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a
megértés és befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának ápolása,
- az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
- a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének segítése,
- a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése,
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
- egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
- a városban működő civil szervezetek, egyesületek, alkotó közösségek, művészeti csoportok
tevékenységének segítése, támogatása,
- a gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységének eltöltését célzó programok,
kezdeményezések támogatása segítése,
- a régóta kiemelkedő értékeket produkáló kiskunhalasi zene-, tánc-, képző-, és egyéb művészeti és
tudományos kultúra népszerűsítése,
- kistérségi, városi turisztikai információk széleskörű közreadása,
- a hátrányos helyzetű rétegek - fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek, - művelődési
lehetőségeinek segítése,
- ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása,
- környezeti, valamint a város esztétikai kultúra fejlesztése.
III.
Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának módja, formái
4.§.
Kiskunhalas Város Önkormányzata a közművelődéssel kapcsolatos feladatait
- az önkormányzat által létrehozott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társasággal közművelődési megállapodások megkötésével,
- Csillagászati Obszervatórium működtetését szolgáltatói szerződés keretében.
- A Filmszínház üzemeltetését a Cinema Szeged Kft-vel kötött szerződésekkel
látja el.”
5.§.
A közművelődési megállapodás megkötésének feltételei:
A közművelődési feladatot ellátni kívánó fél alaptevékenysége közművelődési, kulturális
tevékenység és munkatársai, alkalmazottai között közművelődési szakember, vagy a feladat
végrehajtását biztosító felsőfokú végzettségű szakember van.
6.§.
Azok a szervezetek, amelyek közművelődési megállapodást kívánnak kötni az önkormányzattal, a
tárgyévet megelőző év december 15-ig kezdeményezhetik a megállapodás megkötését. A
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közművelődési megállapodás megkötéséről a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg a
Képviselő-testület dönt.
7.§.
„Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátása céljából
fenntartott Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság konkrét feladatait,
azok minimális mértékét az alábbiak szerint határozza meg:
a) Szolgáltatás a civil szervezetek felé: információs kiadványok szerkesztése és kiadása, a sajtó- és
hírszolgálati tevékenység ellátása valamennyi média részére, együttműködés egyesületekkel,
alapítványokkal és egyéb közösségekkel, közösségi, információs, szabadidős szolgáltatások és
tanácsadások kialakítása és segítése vonatkozásában. A Végh-kúria üzemeltetése civil szervezetek,
egyesületek és alapítványok számára. Programjaik, tevékenységük egész éves működésének
biztosítása.
b) Programszervezés: színházi rendezvények és sorozatok, kamara-kiállítások, koncertek és
hangversenyek és egyéb programok szervezése.
c) Színházi előadások, koncertek, kulturális bemutatók tanácskozások számára megfelelő feltételek
biztosítása.
d) Sáfrik-szélmalom, Tájház üzemeltetése
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás tárgyi, személyi feltételei
8.§.
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanokat biztosítja.
(2) Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési közszolgáltatás használói számára a helyszínterek,
valamint az ott lévő tárgyi feltételek, technikai eszközök igénybevételét. A használatra vonatkozó
részletes szabályokat, az igénybevételért fizetendő térítési díjakat és a díjmentességi kört a
közművelődési intézmények szervezeti és működési szabályzatainak mellékletei és a gazdasági
társasággal kötött külön megállapodások tartalmazzák.
A közművelődéssel kapcsolatos feladatellátás finanszírozása
9.§.
(1) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a közművelődéssel kapcsolatos feladatainak megfelelő
színvonalú ellátása érdekében éves költségvetési rendeletében - saját forrásból, az e feladatellátás
céljára biztosított állami normatíván felül - a költségvetés lehetőségének függvényében, megfelelő
nagyságrendű összeget biztosít.
E források kiegészülnek a közművelődés feladatellátásában résztvevő intézmények, civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok más forrásokból származó bevételeivel.
(2) Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt
Felelősségű Társaság támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E támogatás a
közművelődési megállapodás végrehajtását biztosítja.
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(3) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság által elért egyéb bevétel
elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt
rendezvények számának növelését szolgálja.
(4) A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság a rendezvény- és
programtervet a tárgyévet megelőző év november 15-ig beterjeszti a Kiskunhalasi Közös
Önkormányzati Hivatal Köznevelési, Művelődési és Szociálpolitikai osztályára. A tervet az
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság véleményezését követően a képviselő-testület a következő évi
Munkatervével egyidejűleg hagyja jóvá.
10.§.
A közművelődési megállapodás keretében történő feladatellátás során a Képviselő-testület más
intézmény, szervezet, egyesület, alapítvány által ellátott feladat szakmai költségeihez támogatást
biztosíthat. Ennek mértékét az éves költségvetési rendeletben határozza meg.
11.§.
A Képviselő-testület a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek,
egyesületek, alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására pályázati
alapot különíthet el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg.
12.§.
Az e rendelt alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, alapítvány és
művészeti csoport a támogatást biztosító önkormányzatnak be-és elszámolási kötelezettséggel
tartozik a támogatás felhasználását illetően. E beszámolási kötelezettség a szakmai és pénzügyi
részre egyaránt vonatkozik.
13.§.
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről
szóló 16/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete.
Kiskunhalas 2013. szeptember 26.

Gyovai István
Polgármester

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel megtörtént.
Kiskunhalas, 2013. szeptember 27.
Dr. Ferenczi Mária
Jegyző
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1. sz. függelék
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.sz.) képviseletében
……………………........... polgármester – az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai
ellátása érdekében – közművelődési megállapodást köt a(z)
..…………………………………………………………………….( szervezet neve, címe )
…………………………………………………………………....( képviselője neve, címe )
intézménnyel, civil szervezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, művészeti csoporttal, az alábbi feladat
ellátására:
Feladat, tevékenység megnevezése, rövid leírása, időtartama és rendszeressége, nyitva tartás
mértéke:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
A megállapodás időtartama:…….....…………………………………………………………
Kiskunhalas Város Önkormányzata a megállapodásban rögzített feladatellátáshoz támogatást
biztosít.
A támogatás mértéke…………………………………………Ft.
A támogatás ütemezése:

a) egy összegben, legkésőbb……………………………ig.
b) két részletben, félévente
c) negyedévente átutalással történik

A támogatott számlaszáma: …………………………………………………………………
A támogatott rendezvény, program által ingyenesen és/vagy térítési díj ellenében nyújtott
szolgáltatás: ..........................................................................................................................
A támogatott vállalja, hogy a megállapodásban rögzített feladatot maradéktalanul végrehajtja, a
támogatást a megállapodásban rögzített feladatra fordítja, annak felhasználásáról a támogatás
időtartamának lejártát követő 30 napon belül a támogató által ellenőrzéssel megbízott Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság – szakmai és pénzügyi – beszámolót készít.
Támogatott tudomásul veszi, hogy a vállalt feladat nem, vagy csak részben történő teljesülése a
támogatás arányos összegének visszafizetésével, illetve a támogatás folyósításának megszűnésével
jár.
Támogatott igazolja azt, hogy rendelkezik legalább felsőfokú közművelődési végzettséggel/a
feladat ellátáshoz szükséges legalább felsőfokú végzettségű közművelődési alkalmazottal.
E közművelődési megállapodást a felek – mint akaratukkal megegyezőt – a mai napon aláírásukkal
megkötöttnek nyilvánítják.
Kiskunhalas,……………………………….
…………………………………
/ polgármester /

…………………………………
/ támogatott szervezet képviselője/
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