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Kiskunhalas Város  

Polgármesterének 
 

Előterjesztése 
 

a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére  

„A Civilek a Jövőért Alapítvány közművelődési megállapodás szerinti beszámolója a 2018. 

évben végzett közművelődési tevékenységéről” tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata a 68/2017. Kth. (02.23.) számú határozatával 

közművelődési megállapodást kötött a Civilek a Jövőért Alapítvánnyal. 

A kiskunhalasi Civilek a Jövőért Alapítvány évek óta Kiskunhalas kulturális életének 

szerves Tevékenysége sokrétű: iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző, 

formális és nem formális tanulási alkalmakat biztosít, ismeretszerző, amatőr alkotó 

tevékenységeket rendez, helyszínteret biztosít kulturális célú rendezvényekhez, 

pályázatírásban segít civil szervezeteknek, kompetencia-fejlesztő tevékenységeket szervez, 

stb. Az Alapítvány munkája által jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy Kiskunhalas 

kulturális – közművelődési élete tartalmasabb, sokrétűbb, gazdagabb. 
A közművelődési megállapodás megkötésére az Önkormányzatot a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§. (3) 

bekezdése, valamint Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődésről 

szóló 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete 5.§-a hatalmazta fel. 

Az Alapítvánnyal kötött közművelődési megállapodás további pénzügyi kötelezettséget nem 

tartalmaz, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak a megállapodás alapján nem keletkezett 

finanszírozási kötelezettsége. 

A megállapodás III. fejezetének 7. pontja szerint „Az Alapítvány a megállapodás megkötésétől 

számított egy éven belül, ezt követően minden év január 31. napjáig köteles beszámolni az 

Önkormányzatnak az általa előző évben ellátott közművelődési szolgáltatásokról.” 

Az Alapítvány kuratóriumi elnöke elkészítette a 2018. évi szakmai beszámolóját és azt 

eljuttatta hivatalomba. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés 

mellékleteként csatolt éves beszámolót szíveskedjen elfogadni. 

 

Melléklet: 

Közművelődési megállapodás szerint beszámoló a kiskunhalasi Civilek a Jövőért Alapítvány 2018. évi 

szakmai munkájáról. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Civilek a Jövőért Alapítvány 2018. évi 

szakmai beszámolóját és egyben megköszöni az Alapítványnak a 2018. évben végzett munkáját.  

 

Kiskunhalas, 2019. február 4. 
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