
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, 

a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-

(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közművelődési 

Kerekasztal, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Kiskunhalas Város Önkormányzata Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskunhalas 

Város Önkormányzata Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. 

pontja alapján az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján Pénzügyi, 

Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata 

Képviselő testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljárva a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1. Alapelvek, a rendelet hatálya 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Kiskunhalas Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 

a helyi polgárok művelődési érdekének, kulturális szükségleteinek és a helyi lehetőségek, 

adottságok figyelembevételével rendeletben határozza meg az önkormányzat közművelődési 

feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás 

formáját, módját, mértékét és intézményi keretét. 

(2) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2-3. §-ában 

meghatározott alapelvek, valamit a 4. §-ban foglalt jogok folyamatos érvényesüléséről minden 

Kiskunhalason élő polgár részére a Kultv. 76. § (3) bekezdés a), d) és e) pontjaiban felsorolt 

közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével, a Kultv. 80. §-ban meghatározott 

pénzügyi támogatás biztosításával, valamint a Kultv. 82-83. §-ban szabályozott helyi lakosság 

képviseletének biztosítása révén gondoskodik. 

2. § 

E rendelet hatálya kiterjed 

a) az önkormányzat által fenntartott közművelődési célú tevékenységet is folytató 

intézményre, 

b) az önkormányzat által alapított vagy támogatott közművelődési célú tevékenységet 

folytató gazdasági társaságra, civil szervezetre, közalapítványra, 



c) az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött jogi, vagy természetes 

személyre, 

d) az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet 

folytató természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezetre, 

e) az a)–d) pontokban meghatározottak által nyújtott szolgáltatások igénybe vevőire. 

3. § 

Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét ötévente 

felülvizsgálja és a Kultv. 83/A.§ (2) bekezdésének figyelembevételével szükség szerint 

módosítja. 

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai, 

feladatai 

4. § 

(1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a 

következők: 

a) a város sokszínű kulturális életének, gazdag kulturális hagyományok, szokások helyi 

kulturális örökségének gondozása, gyarapítása, átörökítése, 

b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása, 

c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

d) helyi azonosságtudat ápolása, 

e) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, 

f) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése, 

g) a város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és azok 

támogatása, 

h) a lakosság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési 

kezdeményezéseik segítése, 

i) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése, 

j) a helyi kulturális és közművelődési kiemelkedő tevékenységek elismerése elsősorban az 

önkormányzat által alapított kitüntetésekkel, díjakkal, 

k) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk 

segítése, 

l) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése, 

m) ünnepek kultúrájának gondozása, valamint a generációk közti átörökítésük, 

megismerésük szorgalmazása. 

(2) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos feladatai: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása, 

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. 

(3) Az önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról, a Kultv. 78/I. §-ában 

és a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. 

(VII.9.) EMMI rendeletben foglaltak figyelembevételével különösen az alábbi formákban és 

módon gondoskodik: 



a) 1működteti az önkormányzat által létrehozott Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot, 

b) 2biztosítja a Kultv. 76. § (3) bekezdés a), d), e) pontjaiban felsorolt közművelődési 

alapszolgáltatásokat a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött Közművelődési megállapodás keretében, 

c) működteti a Csillagászati Obszervatóriumut a B&B Csillagvizsgáló Kft-vel kötött 

szolgáltatói szerződés alapján, 

d) működteti a Filmszínházat a Cinema Szeged Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel kötött 

üzemeltetési szerződés alapján, 

e) 3a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal külön kötött 

üzemeltetési szerződés alapján működteti a Tánchagyományok Házát, 

f) 4a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül 

működteti Végh-Kúriát, Tájházat, Sáfrik-féle szélmalmot, 

g) támogatja a városi könyvtár, a városi múzeum, valamint település közigazgatási területén 

lévő egyéb közgyűjteményi intézmények, civil szervezetek, közalapítványok 

közművelődési tevékenységét, 

h) támogatja a szabadidő kulturális célú eltöltését, különös tekintettel a fiatalok számára 

iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző tanfolyamok, szakkörök megteremtését, 

i) támogatja más települések, valamint az országhatáron túli magyarság hagyományainak, 

szokásainak megismerése céljából kapcsolatépítést, továbbá a testvértelepülésekkel 

meglévő kapcsolatok megerősítését, 

j) elősegíti a nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra 

megismerését, gyarapítását. 

5. § 

Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és 

ezek közösségének joga, hogy 

a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az önkormányzat és a szerződéses 

partnerei által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket, 

b) közösségi művelődési jogait érvényesítse, 

c) művelődési céljainak megvalósítása céljából az önkormányzattól és szerződéses 

partnereitől színteret, szakmai segítséget kapjon. 

3. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai 

ellátásának módja, formája, mértéke, intézményrendszere 

6. § 

(1)5 Az önkormányzat a 4. § (2) bekezdés szerinti feladatait elsősorban – a teljes körű személyi 

és tárgyi feltételek biztosításával közvetlenül az általa alapított, Halasi Városmenedzser 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött közművelődési megállapodáson keresztül, 

 
1 A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) ön-

kormányzati rendelete 1. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
2 A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) ön-

kormányzati rendelete 1. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
3 A 4. § (3) bekezdés e) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) ön-

kormányzati rendelete 1. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
4 A 4. § (3) bekezdés f) pontja a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) ön-

kormányzati rendelete 1. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
5 A 6. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 1. § e) pontja szerint módosított szöveg. 



illetve a 4. § (3) bekezdésében részletezett partnerekkel kötött szerződések útján látja el, 

továbbá a közművelődési célú tevékenységet folytatókat támogatja. 

(2) Az önkormányzat a város kulturális életében jelentős szerepet betöltő civil szervezetek, 

egyesületek, (köz)alapítványok, művészeti csoportok egyedi rendezvényeinek támogatására 

pályázati alapot különíthet el, melynek mértékét a költségvetési rendeletben határozza meg. 

Pályáztatásra az önkormányzat ezen tárgykörben kiadott hatályos rendelete irányadó. 

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok 

önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek 

ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására. 

(4)6 A közművelődési feladatok megvalósulásának érdekében a Halasi Városmenedzser 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el a Kultv. 76. § (4) bekezdés a)–c) pontjában 

meghatározottakat. 

(5)7 A feladat egyediségére, vagy különös szakértelmet igénylő jellegére tekintettel lehetőség 

van arra, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelően egyes közművelődési 

alapszolgáltatások ellátásába a város tradícióihoz, és az adott feladatok egyedi jellegéhez 

igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - közművelődési célú tevékenységet 

folytatókat is bevonhatja az Önkormányzat és a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság, elsősorban az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaság 

által el nem látott tevékenységi területeken, azokkal összehangoltan. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása, az 

önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények, közösségi színtér, színterek által el 

nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. 

(7) A közművelődési megállapodás megkötését Kiskunhalas város polgármesterénél lehet 

kezdeményezni. A közművelődési megállapodás megkötésére a képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A közművelődési megállapodásnak 

tartalmaznia kell a Kultv. 79. § (2)-(4) pontjaiban előírtakat. 

(8) A közművelődési tevékenységet folytatókkal az önkormányzat főként - az ilyen célra 

rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból évente biztosított támogatások, továbbá - a 

hosszabb távú és nagy jelentőségű feladatellátás esetén közművelődési megállapodás keretében 

működhet együtt. A pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzat által 

megvalósított közművelődési feladatok ellátását. 

(9) A közművelődési megállapodás megkötése alapján támogatásban részesülő szervezetek a 

támogatást biztosító önkormányzatnak be- és elszámolási kötelezettséggel tartoznak a 

támogatás felhasználásáról a külön megkötött megállapodás szerint. E kötelezettség vonatkozik 

a szakmai és pénzügyi részre egyaránt. 

(10) Gazdasági társasággal akkor lehet közművelődési megállapodást kötni, ha kiskunhalasi 

székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik, tevékenységi körében a 

közművelődési tevékenység szerepel, feladatát Kiskunhalas polgárai érdekében végzi, 

köztartozásai nincsenek. Ezen feltételek fennállása esetén is csak abban az esetben köthető 

 
6 A 6. § (4) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 1. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
7 A 6. § (5) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 1. § g) pontja szerint módosított szöveg. 



megállapodás, ha az annak tárgyát képező tevékenységet felsőfokú végzettséggel és 5 éves 

szakmai gyakorlattal rendelkező személy végzi. 

7. § 

(1)8 Az önkormányzat közművelődési hálózatát egy többfunkciós típusú közművelődési 

szervezetként működő nonprofit gazdasági társaság, a Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft., 

annak telephelyei, továbbá egy általa működtetett művelődési ház alkotja. 

(2)9 A Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közművelődési 

feladatai: 

a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatosan működteti a Tánchagyományok Házát, támogatja a 

művelődő közösségek ezirányú munkáját. Továbbá a zeneművészet, a táncművészet, a 

színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom 

területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportokkal kapcsolatot tart fenn és 

szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, 

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, a helyi értéktár 

kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő 

programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok 

megvalósítását, 

c) 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, 

d) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi 

kulturális örökségével kapcsolatosan működteti a Végh-kúriát a civil szervezetek, 

egyesületek és alapítványok számára, továbbá működteti a Sáfrik-féle szélmalmot, 

Tájházat, és biztosítja a programjaik, tevékenységük egész éves működését, 

e) programszervezés keretében színházi rendezvényeket és sorozatokat, kamara-

kiállításokat, koncerteket és hangversenyeket és egyéb programokat szervez, 

f) színházi előadások, koncertek, kulturális bemutatók tanácskozások számára megfelelő 

feltételeket biztosít, 

g) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a 

művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével 

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és 

településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását, 

h) jelen rendelet 6. § (4) bekezdésében foglaltak alapján biztosítja a Kultv. 76. § (4) 

bekezdésében foglaltakat. 

8. § 

Az önkormányzat a kötelező közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik 

különösen: 

a) a településen működő nevelési-oktatási intézményekkel, 

b) hagyományőrző, hagyományápoló, művészeti és kulturális tevékenységet végző 

személyekkel, szervezetekkel, 

 
8 A 7. § (1) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkormány-

zati rendelete 1. § h) pontja szerint módosított szöveg. 
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c) már működő, illetve létrejövő országos, regionális, térségi intézményekkel, civil 

szervezetekkel, (köz)alapítványokkal és egyesületekkel, más (nemzetiségi) 

önkormányzatokkal, 

d) egyházakkal, 

e) írott és elektronikus sajtóval. 

9. § 

A településen különösen az alábbi kulturális terek működnek: 

a) Közösségek Háza (6400 Kiskunhalas, Sétáló utca 8.) 

b) Végh-kúria (6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca 5.) 

c) Kiskunhalasi Tájház (6400 Kiskunhalas, Eskü tér 1.) 

d) Tánchagyományok Háza (6400 Kiskunhalas, Kertész utca 28/a.) 

e) Sáfrik-féle szélmalom (6400 Kiskunhalas, Kölcsey utca 22.) 

f) Sóstó közösségi tér (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 25.) 

g) Thorma János Múzeum (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2.) 

h) 10Berki Galéria (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 21.) 

i) Martonosi Pál Városi Könyvtár (6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 11.) 

j) Halasi Csipkeház és Csipkemúzeum (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 37/a) 

k) Kiskunhalas Városháza Panorámatorony és Díszudvar (6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.) 

l) Kiskunhalas Város Önkormányzatának Házasságkötő terme (6400 Kiskunhalas, Hősök 

tere 1.) 

m) Kiskunhalasi Városi Filmszínház (6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 1.) 

n) Zenepavilon (6400 Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér 3. hrsz.) 

o) Csillagászati Obszervatórium (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 43.) 

p) Rostás László Cigány Közösségi Ház (6400 Kiskunhalas, Tó utca 36.) 

4. A díjmentes és díjköteles szolgáltatások köre 

10. § 

(1) Díjmentes szolgáltatásként a 4. § (2) bekezdésében felsorolt közművelődési tevékenységek 

közül az végezhető, amely az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénnyel nem 

jár, vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az 

önkormányzat teljes mértékben céltámogatásként biztosította. 

(2) Díjköteles szolgáltatásként a 4. § (2) bekezdésében felsorolt közművelődési tevékenységek 

közül az végezhető, amelynek az energiaköltségen kívül további közvetlen költségigénye van, 

vagy amelynek összes költségét (közvetlen és közvetett költségek együttes értékét) az 

önkormányzati támogatás csak részben finanszírozza. Díjköteles továbbá az egyéb, nem 

kulturális célú vagy üzleti tevékenység. 

(3) A szolgáltatás díját úgy kell megállapítani, hogy az adott tevékenységgel kapcsolatos összes 

bevétel (a szolgáltatási díj, a saját bevétel, és a támogatások együttes összege) a közművelődési 

tevékenység esetében a közvetlen költségekre; egyéb, nem kulturális célú vagy üzleti 

tevékenység esetében a közvetlen és közvetett költségek együttes összegére fedezetet nyújtson. 

5. A közművelődési tevékenység finanszírozása, személyi, tárgyi feltételei 

 
10 A 9. § h) pontját a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkormányzati 

rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2023. július 1-től 



11. § 

(1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből 

finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami 

hozzájárulás, esetenként a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető 

érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb 

támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások. 

(2)11 Az önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság támogatását évente a költségvetési rendeletében állapítja meg. E 

támogatás a közművelődési megállapodás végrehajtását biztosítja. 

(3)12 A Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elért egyéb 

bevétel elsődlegesen a szakmai munka színvonalának emelését, a kötelező feladatok közé sorolt 

rendezvények számának növelését szolgálja. 

(4)13 A Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a rendezvény-és 

programtervet a tárgyévet megelőző év november 15-ig beterjeszti a Kiskunhalasi 

Önkormányzati Hivatal Köznevelés és Művelődés irodához. A tervet Kiskunhalas Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének illetékes szakbizottságainak véleményezését követően 

a képviselő-testület a következő évi munkatervével egyidejűleg hagyja jóvá. 

(5) A 9. § (1) bekezdésben hivatkozott források kiegészülhetnek a közművelődési 

feladatellátásban résztvevő civil szervezetek, egyesületek, (köz)alapítványok más forrásaiból 

származó bevételekkel. 

(6) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott 

állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat. 

(7)14 Az önkormányzat Képviselő-testülete a Halasi Városmenedzser Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság működéséhez szükséges, az alapító okiratában megjelölt önkormányzat 

tulajdonát képező ingatlanokat, és a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendeletben foglalt személyi feltételeket 

biztosítja. A közművelődési feladatok ellátása érdekében a Halasi Városmenedzser Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 3 fő felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező 

művelődésszervezőt foglalkoztat. 

(8) 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. 

6. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 

 
11 A 11. § (2) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 1. § j) pontja szerint módosított szöveg. 
12 A 11. § (3) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 1. § k) pontja szerint módosított szöveg. 
13 A 11. § (4) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 1. § l) pontja szerint módosított szöveg. 
14 A 11. § (7) bekezdése a Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (II. 24.) önkor-

mányzati rendelete 1. § m) pontja szerint módosított szöveg. 



12. § 

A Kultv. és jelen rendeletben meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, 

felügyeleti és más jogköröket a képviselő-testület gyakorolja. 

7. Záró rendelkezések 

13. § 

Hatályát veszti a közművelődésről szóló 19/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelet. 

14. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztése megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2021. szeptember 30. 

 

 

 

         Kollárné dr. Lengyel Linda 

             jegyző 


