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1. melléklet 

A Kiskunhalason 2015. március 26-án, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság között megkötött 

közművelődési megállapodás 2. sz. módosítása 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1.sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 
Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) mint a 
közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen 
és napon, a következő feltételek mellett. 
 
1. A Közművelődési Megállapodás 1. melléklete helyébe az alábbi 1. melléklet lép: 

 

1. melléklet 

Az önkormányzat által megrendelt közhasznú közművelődési feladatok 2017. március 1-től 
2018. február 28-ig. 

(A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény alapján.) 

 
a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 
 Ezen belül: 
 Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: az iskolarendszeren kívüli, főleg 

ismeretterjesztő képzési formák megvalósítása. 
     Évi: 2-6 képzési folyamat 

 Informális képzések, tanulási tevékenységek: A napi élettevékenységek során létrejövő, nem 
feltétlen tudatos tanulást jelentő közművelődési tevékenységek.  

    Évi: folyamatos 

b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása tevékenységkörben: 
 Ezen belül: 

Komplex közművelődési rendezvények: szellemi örökségünket, intézményeinket bemutató 
országos rendezvényekhez kapcsolódó események: 

    Kulturális örökség napja 
 
Művészeti kiállítások: A nemzetközi, hazai és városi művészeti élet kiemelkedő alkotóinak 
kiállításai és az ezekhez kapcsolódó programok. 

    Évi: 8-12 alkalommal 
  
 Táncházak: rendszeresen megszervezett táncházak, amelyekben a tánctanítás mellett a 
 kézművességgel is megismertetik a látogatókat. 
     Évi: 4-6 alaklommal 
  
 Városi ünnepek, jeles napok:  
     Újévi koncert (január 2.) 
     Megemlékezés a doni áttörés áldozatairól (január 12.) 
     A magyar kultúra napja (január 22.) 
     A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) 
     Hatvani Zoltán szavalóverseny (március első hete) 



 

 

    A magyar sajtó napja (március 15.) 
    A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja (április 16.) 
    Városi gyermeknap (május utolsó vasárnapja) 
    A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) 
    Kuláküldözés áldozatainak emléknapja (június 29.) 
    Halasi Hajtás nemzetközi triatlon verseny (augusztus 20.) 
    Szüreti utcai futóverseny – sportrendezvény (szeptember 2. hétvége) 
    Halasi csata emléknapja (október 5.) 

Aradi vértanúk emléknapja (október 6.) 
    Városi gyermekkarácsony (december) 

Halasi advent és karácsony (december) 
  
 Állami, nemzeti ünnepek: 
    Március 15. 
    Augusztus 20. 
    Október 23 - november 4. 

c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
 Fesztiválok szervezése: 
    Kiskunhalas Város Napja 

d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 
  Komplex ismeretterjesztő kiállítások: országos, vagy helyi akciókhoz illeszkedő, a kiállítást 
más közművelődési eszközökkel is megtámogató programok (Környezet- és természetvédelem jeles 
napjai, díszmadár, ásvány,  stb.) 
      Évi: 4 – 5 alkalommal 
   
  Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok 
     Negyedévente: minimum 1-1 alkalommal 
  
 Közművelődési közösségek fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek: az itt működő 
 művészeti, alkotóművészeti közösségek életének szervezése, koordinálása 
    Folyamatosan 

e.) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítése: 
A fentieken túl 
 Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési 
 folyamatokba: 

− kapcsolatuk fejlesztése az együttműködés erősítése 
− pályázati együttműködés, közös programok megvalósítása 
− módszertani támogatás, szaktanácsadás 
− fórumok, találkozók, közös akciók szervezése igény szerint 
− kiskunhalasi bejegyzett székhelyű civil szervezetek rendezvényeire 

évente három alkalommal ingyenes helyiség biztosítás 
  

Kulturális információk gy űjtése, rendszerezése, közzététele: 
Információs tájékoztató rendszer működtetése, honlap üzemeltetése 

 
f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
 Színháztermi események szervezése, rendezése, fogadása: 

−  Színházi, táncszínházi előadások, bérletek, komoly és könnyűzenei 
koncertek szervezése, fogadása lebonyolítása minden korosztály részére 

− Évi: 10-12 alkalommal 



 

 

Az 1. mellékletben szereplő megrendelt programok, rendezvények és események önkormányzati 
támogatását tartalmazza Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Halasi Média és Kultúra Non-profit 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2017. évi költségvetésben szereplő támogatási összeg. 

Kiskunhalas, 2017. február 24. 
 
 
 
 
 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 
         ügyvezetője 
 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 
 Megbízó Megbízott 



 

 

2. A Közművelődési Megállapodás 2. melléklete helyébe az alábbi 2. melléklet lép. 

2. sz. melléklet 
A Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Fele lősségű Társaság közhasznú 

tevékenységeinek részvételi díjai a 2017. március 1-jétől, 2018. február 28-ig 
 
a.) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése: 
 Ezen belül: 
  Non-formális képzések, tanulási tevékenységek: (/fő): 
   Képzési formánként:   ingyenes-20.000 Ft. 
  Informális képzések, tanulási tevékenységek (/fő): 
   Játszóházak:    ingyenes – 2.000 Ft. 
   Vásárok, bemutatók (/alkalom): ingyenes – 30.000 
   Vetélkedők:    ingyenes – 1.000 Ft. 
   Közösségi programok:  ingyenes – 2.500 Ft. 
   Tanácsadás:   ingyenes – 1.000 Ft. 
   Mentálhigiénés programok:  ingyenes – 20.000 Ft. 
 
b.) A város környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása: 
 

Komplex közművelődési rendezvények: mivel külön megállapodások alapján 
valósulnak meg, ezért ezek részvételi díjait is ezek tartalmazzák, de lehetőség 
szerint ingyenesek: 

  Művészeti kiállítások: (/fő) 
   Alkalmanként: ingyenes – 1.500 Ft. 
  Táncházak: (/fő) 
   Alkalmanként: ingyenes – 1.000 Ft. 
 
c.) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
a megértés, a befogadás, az alkotás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása: 
 
  Fesztiválszervezés: 

A külön megállapodásban rögzítettek alapján, illetve a fesztiválon belül az adott 
rendezvénytípusnál meghatározottak szerint. 

   Város Napja 
 
d,) Az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása: 
   Komplex ismeretterjesztő kiállítások: (/fő) 
     Helyi hatókörű eseményeknél:  100 – 1.000 Ft. 
     Országos hatókörű eseményeknél:  500 – 2.500 Ft. 
 
    Ismeretterjesztő előadások, sorozatok, programok: (/fő) 
     Előadások:    ingyenes - 2.000 Ft. 
     Tanfolyamok:    5.000 – 50.000 Ft. 
 
e.) A helyi társdalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése 
: 
A fentieken túl: 
 
  Közösségi tér: 
   Nyitva tartási időn belül ingyenes 
  Civil közösségek munkájának segítése, bekapcsolásuk a közművelődési  
   folyamatokba 



 

 

   Ingyenes 
  Kulturális információk gyűjtése, közzététele: 
   Ingyenes 
 
f.) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben: 
 
  Színháztermi események:(/fő) 
   Gyermek előadások:   500 – 3.000 Ft 
   Gyermek bérletek:   1.500 – 8.000 Ft 
   Felnőtt előadások:  2.500 – 8.000 Ft 
   Felnőtt bérletek:  8.000 – 15.000 Ft 
  Zenei események: (/fő) 
   Komolyzenei koncertek:  500 – 8.000 Ft 
   Könnyűzenei koncertek:  500 – 9.000 Ft 
   Pódium előadások:  1.000 – 7.000 Ft 
    
 
Kiskunhalas, 2017. február 24. 
 
 
 
 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 
         ügyvezetője 
 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 
 Megbízó Megbízott 
 
A közművelődési megállapodás 2. sz. módosítása 2017. március 1. napján lép hatályba. A 
közművelődési megállapodás további részeit a módosítás nem érinti, azok változatlan 
formában és tartalommal érvényben maradnak. 
A közművelődési megállapodás 2. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Kiskunhalas, 2016. február 24. 
 
 
 
 
 ……………..…………………   ……………………………… 
  /: Fülöp Róbert :/     /: Nagy-Apáti Ivett :/ 
  polgármester       ügyvezető 
 



 

 

2. melléklet. 

A Kiskunhalason 2015. március 26-án, Kiskunhalas Város Önkormányzata és a Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság között megkötött 

városmarketing együttműködési program 2. sz. módosítása 
 
Amely létrejött egyrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata (6400 Kiskunhalas, Hősök 
tere 1.sz., képviseli: Fülöp Róbert polgármester), továbbiakban: Megbízó,  
másrészről a Halasi Média és Kultúra Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (6400 
Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. sz., képviseli: Nagy-Apáti Ivett ügyvezető) mint a 
közhasznú tevékenységet folytató társaság, a továbbiakban: Megbízott között, alulírott helyen 
és napon, a következő feltételek mellett. 
 

1. A Városmarketing Együttműködési Program 1. melléklete helyébe az alábbi 1. 
melléklet lép. 

1. melléklet 

A Városmarketing terv 2017. március 1. és 2018. február 28. között végrehajtandó feladatai. 

VÁROSMARKETING IRODA 

Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 7/D. szám alatti iroda üzemeltetése. 
Kiskunhalashoz köthető tárgyak értékesítése, turisztikai célú kiadványok, információs 
anyagok, szórólapok, kiadványok terjesztése. 

TURISZTIKAI CÉLÚ KIADVÁNYOK 

Kiskunhalas turisztikai nevezetességeihez kapcsolódó szórólap készítése. 
Protokoll falinaptár 

KÖZÖSSÉGI OLDALAK 

Egységes arculatú közösségi oldalak üzemeltetése: 

- Facebook 

- Pinterest 

- Youtube 

- Instagram 

IMÁZSFILM, SPOTOK 

- 10-15 db programszpot készítése 

PROGRAMNAPTÁR 

- havi programfüzet nyomtatásban a Tükör újságban terjesztve 

- éves online eseménynaptár kialakítása és gondozása 

RENDEZVÉNYEK 

- Nyárindító főtér-party – (június eleje) 

- Szent Iván napi-vigadalom – (június vége) 

TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOK 

- kerékpártúra a Város Napjára Szabadkáról Kiskunhalasra – (május első hétvége) 

- kerékpártúra a szabadkai város napjára Kiskunhalasról Szabadkára – (augusztus vége) 

CIVIL KOORDINÁTOR 



 

 

A képviselő-testület által elfogadott Városmarketing Terv részét képezi a civil koordinátor 
személye, akinek a feladatai közé tartozik  

- civil esemény-naptárat készít, aktualizál, publikál, 

- civil adatbázist készít, aktualizál, publikál, 

- rendszeres hírlevelet készít az önkormányzati eseményekről, 

- rendszeres hírlevelet készít a pályázati, jogi, adózási, egyéb civil információkról, 

- adatbázist épít a civilek számára ingyen/kedvezményesen elérhető önkormányzati, 

állami, vállalkozói szolgáltatásokról, 

- ismertető kiadványokat készít a civil szférát érintő információkból, 

- konferenciákat, workshop-okat, továbbképzéseket szervez, 

- támogatja, irányítja a civil szervezetek ügyintézéseit, 

- civil pályázatok figyelése, ajánlása, szakmai támogatása, kapcsolattartás a pályázati 

szervezetekkel, 

- képviseli a civil szervezeteket az önkormányzati döntéshozók előtt, 

- civil fejlesztési tervet állít össze és aktualizál, a civil szervezetek bevonásával, 

- civil ház létrehozását megvalósítja, működtetését ellátja. 

A Városmarketing Terv szerint ez a személy(ek) civil szervezetektől független, akivel 
szemben a szervezetek véleményezési joggal élhetnek a cégvezető felé. 
A Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. 1 főt nevezett ki civil koordinátornak, de a 
munkafolyamatokba a programszervezők is bekapcsolódnak. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. február 24. 
 
 
 
 Kiskunhalas Város Polgármestere   Halasi Média és Kultúra Np. Kft. 
         ügyvezetője 
 Fülöp Róbert Nagy-Apáti Ivett 
 Megbízó Megbízott 
 
A városmarketing együttműködési program 2. sz. módosítása 2016. március 1. napján lép 
hatályba. A városmarketing együttműködési program további részeit a módosítás nem érinti, 
azok változatlan formában és tartalommal érvényben maradnak. 
A városmarketing együttműködési program 1. sz. módosítását a Szerződő Felek, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és kellő értelmezés után jóváhagyólag aláírták. 
 
 
 
Kiskunhalas, 2017. február 24. 
 
 
 
 
 ……………..…………………   ……………………………… 
  /: Fülöp Róbert :/     /: Nagy-Apáti Ivett :/ 
  polgármester       ügyvezető 
 
 


