
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2017. február 23-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
67/2017. Kth. 
Kiskunhalasi Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás 
 

H a t á r o z a t  
 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalas Város 
Önkormányzata és a Szivárvány Bábszínházi Alapítvánnyal kötendő közművelődési 
megállapodást a melléklet szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
közművelődési megállapodás aláírására.  
 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Fejes Józsefné kuratóriumi elnök, Szivárvány Bábszínházi Alapítvány, Kiskunhalas, Dobó 17. 
Juhász Gábor közművelődési referens 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
Fülöp Róbert sk.      Komlósné dr. Fekete Anikó sk. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Hunyadi Péter sk.      Tapodi Attila sk. 

 

 

Kivonat hiteléül: 2017. február 24. 

 

 



 

 

 

1. melléklet  

KÖZM ŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.  
törzsszáma: 724902 
adószáma: 15724904-2-03 
statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 
képviseli: Fülöp Róbert polgármester 
mint Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)  
 
másrészről  
Szivárvány Bábszínházi Alapítvány  
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Dobó utca 17. 
bírósági nyilvántartási szám: nyilvántartási száma: 03-01-0000812 
adószám: 18349850-1-03 
statisztikai számjele: 18349850-9499-569-03 
képviseli: Fejes Józsefné kuratóriumi elnök  
 
mint Megbízott (a továbbiakban: Alapítvány)  
 
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:  
 
 

I.   
Bevezető, a megállapodás célja  

1. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról, és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
(a továbbiakban közművelődési tv.) foglalt helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
Alapítvány útján is gondoskodik.  

2. A feladat ellátásának alapvető szabályait a közművelődési törvény és a végrehajtására 
kiadott jogszabályokkal összhangban Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a 
Kiskunhalas Város közművelődési feladatairól szóló 19/2013. (IX: 27.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: közművelődési rendelet) tartalmazza.  

 
II.   

A megállapodás tárgya  

Az Alapítvány a közművelődési tv. 2-4/A. §-ában meghatározott alapelvekben foglaltak 
szerint jelen megállapodás keretei között közreműködik Kiskunhalas és a kiskunhalasi 
járás települései lakossága kulturális programokon, szolgáltatásokban való 
részvételének egyenlő lehetősége biztosításában. A város lakossága számára az alábbi 
közművelődési tevékenységeket, szolgáltatásokat látja el, különös tekintettel a közművelődési 
tv. 76.-78. §-ában megfogalmazottakra:  
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 



 

 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése – elsősorban nem formális és informális tanulási alkalmak biztosításával.  

b) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása – civil szervezetek számára ismeretterjesztő programok, információs 
tevékenység, közösségi színtér biztosításával,  

c) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése – lakosok, gyermekek és családok számára kulturális, 
közösségfejlesztő programok, klubok, előadások, táborok, s egyéb programok 
szervezésével,  

d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése – 
nemzetközi ifjúsági és egyéb kulturális cserekapcsolatok működtetése és szervezése,  

e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása – hagyományőrzés, 
hagyományápolás programjai, kulturális eseményei megszervezésével.  

 
A szolgáltatások biztosításáért az Önkormányzat – lehetősége szerint – támogathatja az 
Alapítványt.  
 

III.   
•  A közhasznú tevékenység ellátásának feltételei  

1. Az Alapítvány az előző a)-e) pontokban meghatározott közművelődési szolgáltatások 
mindegyikét térítésmentesen biztosítja a közművelődési tevékenységben részt vevők 
számára.  

2. Az Alapítvány jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített 
szolgáltatásokon kívül a törvény és a rendelet céljaival egyező művelődési igényekre 
térítési díjért szolgáltatásokat kínáljon. Az Önkormányzat erre vonatkozó külön 
döntése esetén jogosult arra, hogy önkormányzati támogatással a központi 
közművelődési pályázatokon részt vegyen.  

3. Az Alapítvány vállalja, hogy a közművelődési rendeletben rögzített önkormányzati 
közművelődési feladatok közül igény esetén programhelyszínt biztosít az 
önkormányzat kulturális-közösségi rendezvények részére önköltséges térítési díj 
ellenében, valamint az Alapítvány vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatásait 
ingyenesen szolgáltatja.  

4. A közművelődési szolgáltatások igénybe vételéhez az Alapítvány a Kiskunhalasi 
Martonosi Pál Városi Könyvtár különtermében programhelyszínt tartja fenn, amelyen 
évente legalább 4 alkalommal programot szervez, helyszínt biztosít. A további 
szolgáltatások igénybe vétele az Alapítvány által előre meghirdetett helyszíneken és 
időpontokban történik, mely évente legalább 5 alkalommal biztosítja a szolgáltatások 
igénybe vehetőségét összesen legalább 10 óra időtartamban.  

5. A közművelődési szolgáltatások igénybe vételéhez az Alapítvány a szolgáltatások 
biztosításának ideje alatt megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező 
közművelődési szakembert köteles biztosítani. Az Alapítvány kötelezettséget vállal 
arra, hogy tevékenységét a jogszabályok, valamint jelen megállapodásban foglaltak 
betartásával, magas színvonalon végzi.  

6. Az Alapítvány gondoskodik a közművelődési szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi 
feltételek: berendezési tárgyak, rendezvényszervezéshez, programokhoz szükséges 
eszközök, sátrak, gépkocsi, ingatlan, technikai eszközök biztosításáról.  

7. 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.  



 

 

 
 
 

IV.   
Záró rendelkezések 

 
1. A megállapodás azonnali hatályú felmondásának van helye, amennyiben az 

Alapítvány jelen szerződésben átvállalt közművelődési szolgáltatás ellátásának 
kötelezettségét súlyosan megszegi. Ilyennek tekinthet, ha a megállapodásban vállalt 
szolgáltatások ellátásáról tárgyidőszakot követően nem számol be az 
Önkormányzatnak.  

2. Jelen megállapodást a Felek bármelyike a rendes felmondás körében 90 napos 
határidővel indoklás nélkül felmondhatja. 

3. A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a közművelődési feladatok 
ellátásának sérelme nélkül, bármikor módosítható.  

4. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és az aláírás napjától számított öt 
évre szól.  

5. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása 
során köztük támadt vitát a megállapodásban foglaltak megvalósulása érdekében 
tárgyalás útján rendezik.  

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében, a vonatkozó 
jogszabályok, így különösen a kulturális javak védelméről és a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény, és végrehajtási rendeletei, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, 
irányadók.  

 
A jelen közművelődési megállapodást a felek jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 
aláírásukkal látják el. 
 
 
Kiskunhalas, 2017. február  „……” 
 
 
 
 
 
……………………………………..    ………………………………….. 
               Fülöp Róbert       Fejes Józsefné  
               polgármester            kuratóriumi elnök 
Kiskunhalas Város Önkormányzata         Szivárvány Bábszínházi Alapítvány 
 
 


