
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
(a 14/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelettel módosítva) 

 
Kalocsa Város Önkormányzatának, Képvisel -testületének 3/2020. (II.14.) 

önkormányzati rendelete 
a helyi közm vel dési feladatok ellátásáról 

 

Kalocsa Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a muzeális intézményekr l a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997.évi CXL.tv 83/A § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás  alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX.tv 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális 
intézményekr l a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997.évi CXL.tv 
83/A § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  helyi nemzetiségi 
önkormányzatok  véleményének kikérésével  az alábbiakat rendeli el: 

1. A rendelet célja 

1.§ 

(1) A jelen rendelet célja, hogy Kalocsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
meghatározza a helyi m vel dési és kulturális értékek és sajátosságok figyelembe vételével a 
meghatározza a településen közm vel dési alapszolgáltatások körét, feladatellátás formáit és 
módját. 

(2) Az Önkormányzat célja,  

a.) a település kulturális életének, helyi kulturális örökségének gondozása, gyarapítása, 
átörökítése, 

b.) új kulturális értékek kialakításának támogatása, 

c.) lakosság m vel dési igényeinek kielégítése, gazdagítása, 

d.) a város idegenforgalmi vonzerejének növelése, 

e.) kulturális alapszolgáltatások színvonalának emelése, 

f.) önszervez  közösségek közm vel dési célú támogatása. 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által fenntartott közm vel dési tevékenységet 
folytató intézményekre , a közm vel dési megállapodást köt  szervezetekre, és ezen 
szolgáltatást igénybe vev kre. 

  



 

3. A közm vel dési feladatok formája, módja és mértéke 

3.§ 

(1) 1 A feladatellátás során az önkormányzat saját fenntartású intézménnyel vagy 100%-ban a 
tulajdonában lév  nonprofit gazdasági társasággal gondoskodik a közm vel dési, 
közgy jteményi és könyvtári feladatokról. 

(2) A kötelez  feladatok ellátása során az önkormányzat együttm ködik az egyházakkal, 
kulturális m ködést felvállaló helyi civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, köznevelési 
intézményekkel, megyei és országos szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, 
külföldi kulturális szervezetekkel. 

(3) Kalocsa városban a közm vel dés és a helyi lakosság érdekének érvényesítésére 
Közm vel dési Kerekasztal alakítható. 

4.§ 

Az önkormányzat által biztosított közm vel dési alapszolgáltatások köre: 

a) vel  közösségek létrejöttének el segítése, m ködésük támogatása, fejl désük 
segítése, a közm vel dési tevékenységek és a m vel  közösségek számára helyszín 
biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjed  tanulás feltételeinek biztosítása, 

e) az amat r alkotó- és el adó-m vészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

5.§ 

(1) Az Önkormányzat a közm vel dési feladatok ellátásáról az alábbi módon és formában 
gondoskodik: 

a.)  2 intézmény fenntartójaként intézményt hozhat létre 
 

b.) feladatok ellátása céljából közm vel dési megállapodást köthet. 

(2)   A  rendelet  1.  számú  melléklete  tartalmazz  a  város  által  biztosított  közösségi  terek  
felsorolását.  

(3) Közösségi tereket térítésmentesen veheti igénybe a rendezvény szervez je: 

                                                             
1 Módosította a 14/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 27-t l. 
2 Módosította a 14/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2021. augusztus 27-t l. 



a) a városi oktatási intézmények évenként az egész intézményt érint  kulturális 
nagyrendezvényükhöz és az azt megel  f próbához, 

b) karitatív célú szervezetek kulturális és jótékonysági rendezvényeihez, amennyiben 
vállalkozási tevékenységgel nem összefügg , 

c) történelmi egyházak a kulturális célú alkalmi rendezvényeihez, 

d) az önkormányzat saját rendezvényeihez, 

e) nemzetiségi önkormányzat kulturális rendezvényeihez. 

 

4. Helyi közm vel dési feladatok finanszírozása 

6.§ 

(1) A közm vel dési alapszolgáltatások biztosításának forrásai: 

a.) központi költségvetésb l származó normatív  állami hozzájárulás 

b.) pályázaton elnyerhet  érdekeltségnövel  támogatások 

c.) egyéb támogatások , pályázatok  

d.) önkormányzati saját bevétel 

e.) intézményi saját bevétel 

(2) Az Önkormányzat az éves közm vel dési feladatokra fordítható támogatások összegét az 
éves költségvetésében határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat a közm vel dési feladatok ellátása érdekében részben vagy teljes 
átvállalással biztosítja a pályázati öner t. 

(4) A közm vel dési tevékenységet ellátó szervezeteket az Önkormányzat a költségvetésében 
rendelkezésre álló forrás erejéig támogatja. 

(5) A (3) és a (4) bekezdésben meghatározott támogatások nem veszélyeztethetik az e 
rendeletben meghatározott alapfeladatok ellátását. 

 

7.§ 

A közm vel dési feladatokat ellátó intézmények minden év március 1-ig az el  év szakmai 
beszámolójukat és az adott évre vonatkozó munkatervet beterjesztik a képvisel -testület 
részére. 

 





Kalocsa Város Önkormányzatának, Képvisel -testületének 3/2020. (II.14.) a helyi 
közm vel dési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletének  

 

1. számú melléklet 
 

Közm vel dési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló közösségi színtereket 

Sz. Ingatlan címe Megnevezés 

1. Kalocsa, Szent István király út 2-4. vel dési ház 

2. Kalocsa, Szent István király út 36.-38. Színház, mozi 

3. Kalocsa, Hunyadi János u. 82. Közösségi Ház 

4. Kalocsa, Kossuth Lajos u. 50 Ökopont  

 


