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Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének  
9/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete 

a helyi közmqvelQdési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX.30.) önkormányzati rende-
let módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzat KépviselQ-testülete a muzeális intézményekrQl, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közmqvelQdésrQl szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekrQl, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmqvelQdésrQl szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) 
bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intéz-
ményekrQl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmqvelQdésrQl szóló 1997. évi CXL. törvény 
83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró KözmqvelQdési Kerek-
asztal, a muzeális intézményekrQl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmqvelQdésrQl szóló 
1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Cigány Nemzetiségi Önkormányzata, Kiskunhalas Város 
Önkormányzata KépviselQ testületének a KépviselQ-testület és szervei Szervezeti és Mqködési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1.6. pontja alap-
ján az Ügyrendi és Szociális Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ testület-
ének a KépviselQ-testület és szervei Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2.1.64. pontja alapján Pénzügyi, Költségvetési, 
Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság, Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ tes-
tületének a KépviselQ-testület és szervei Szervezeti és Mqködési Szabályzatáról szóló 18/2014. 
(XI.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 3.1.48. pontjában biztosított véleményezési jog-
körében eljárva a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság véleményének 
kikérésével a következQket rendeli el: 

1. § 

A helyi közmqvelQdési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 
a) 4. § (3) bekezdés a) pontjában a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmene-

dzser= szöveg, 
b) 4. § (3) bekezdés b) pontjában a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmene-

dzser= szöveg, 
c) 4. § (3) bekezdés e) pontjában a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmene-

dzser= szöveg, 
d) 4. § (3) bekezdés f) pontjában a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmene-

dzser= szöveg, 
e) 6. § (1) bekezdésében a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmenedzser= szö-

veg, 
f) 6. § (4) bekezdésében a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmenedzser= szö-

veg, 
g) 6. § (5) bekezdésében a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmenedzser= szö-

veg, 
h) 7. § (1) bekezdésében a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Városmenedzser= szö-

veg, 
i) 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a >Média és Kultúra= szövegrész helyébe a >Vá-

rosmenedzser= szöveg, 
j) 11. § (2) bekezdésében a >Média és Kultúra Non-profit= szövegrész helyébe a >Város-

menedzser Nonprofit= szöveg, 
k) 11. § (3) bekezdésében a >Média és Kultúra Non-profit= szövegrész helyébe a >Város-

menedzser Nonprofit= szöveg, 
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l) 11. § (4) bekezdésében a >Média és Kultúra Non-profit= szövegrész helyébe a >Város-
menedzser Nonprofit= szöveg, 

m) 11. § (7) bekezdésében a >Média és Kultúra Non-profit= szövegrészek helyébe a >Város-
menedzser Nonprofit= szöveg 

lép. 

2. § 

Hatályát veszti a helyi közmqvelQdési feladatok ellátásáról szóló 14/2021. (IX. 30.) önkor-
mányzati rendelet 9. § h) pontja. 

3. § 

(1) Ez a rendelet 3 a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 3 a kihirdetését követQ napon lép ha-
tályba. 
(2) A 2. § 2023. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
Kiskunhalas, 2023. február 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fülöp Róbert  Kollárné Dr. Lengyel Linda 
 polgármester jegyzQ   
 

Záradék: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetQtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kiskunhalas, 2023. február 24. 
 
 
 
         Kollárné dr. Lengyel Linda 
             jegyzQ 


