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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 
 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2021. szeptember 30-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzata kormányzati funkciószámainak kiegészítése 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) több rendelkezésén jelentős mértékű 
módosítások, változtatások következtek be, továbbá hatályba lépett a közművelődési 
alapszolgáltatások, valamint közművelődési intézmények és a közösségi színterek 
követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet).  
 
A Kultv. 76.§-nak a módosításával meghatározásra került a települési önkormányzatok 
számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában foglalt - kulturális szolgáltatás, 
különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet 
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása - kötelező feladatok közül a helyi közművelődési feladat tartalma.  
A Kultv. 76.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása. A törvény (3) bekezdésének rendelkezései szerint 
közművelődési alapszolgáltatások:  
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 
 

A Kultv. hatályba lépése óta a szabályozásban – különösen a települési önkormányzatok 
közművelődési feladatainak szabályaiban – bekövetkezett változások, továbbá a törvény 
végrehajtási rendeleteként szolgáló, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint az EMMI 
rendelet hatályba lépése által hozott változások mértéke indokolttá teszik a korábban alkotott 
közművelődési önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését követően új rendelet 
elfogadását. 
 
Az Önkormányzat által elfogadott új közművelődési rendelet az eddigiektől eltérő alapokra 
helyezte a közművelődési alapszolgáltatás ellátását. Ezen kötelezően ellátandó feladatokkal 
kapcsolatban elengedhetetlen, hogy a támogatásokkal, normatívával történő elszámoláshoz az 
önkormányzat rendelkezzen a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglalt 0820 
Kulturális szolgáltatások közül az ellátandó feladatoknak megfelelő funkció kódjával. 
A fentiekre tekintettel szükséges az Önkormányzat Törzskönyvének módosítása. 
 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen megtárgyalni 
és elfogadni! 
 
 
Határozati Javaslat 
 
1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 
önkormányzati tevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkcióit az alábbiak szerint 
egészíti ki: 
 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
 
2. A fentiek alapján a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, intézkedjen arról, hogy 
a Magyar Államkincstár által vezetett Törzskönyvi nyilvántartásban a kiegészítés 
átvezetésre kerüljön. 
 
 
 
Határidő: 2021. október 15. 
Határozat végrehajtásáért felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Határozatról értesülnek: 
Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
Paska Istvánné költségvetési csoportvezető 
Szécsényi Zsolt pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
Kiskunhalas, 2021. szeptember 21. 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 
 


