
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
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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) 2 A feladat ellátás során az Önkormányzat a közm vel dési, és könyvtári feladatokat 100 
%-os önkormányzati tulajdonban lév  nonprofit gazdasági társasággal, a Kalocsai Innovációs 
és M vel dési Központ Nonprofit Kft.-vel ( továbbiakban: szolgáltató) látja el közm vel dési 
megállapodás alapján. 

(2) Az Önkormányzat a közgy jteményi feladatokat az Önkormányzat fenntartásában m köd  
Viski Károly Múzeum Intézménnyel biztosítja, 

(3) 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. 

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

4. § 3 

A Közm vel dési alapszolgáltatások ellátásáról közm vel dési megállapodás keretében a 
szolgáltató: 

a) biztosítja a m vel  közösségek létrejöttének el segítését, m ködésük 
támogatását, fejl désük segítését a közm vel dési tevékenységek és a m vel  
közösségek számára helyszín biztosításával 

b) bemutatkozási lehet ségeket teremt a m vel  közösség számára, 
c) kapcsolatot tart a megyei és országos szakmai szervezetekkel, 
d) folyamatosan kapcsolatot tart és együttm ködik az Önkormányzat által fenntartott 

közgy jteménnyel és muzeális intézménnyel, 
e) feladatellátóként vállalja a a muzeális intézményekr l a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult. 
tv.) 77. § (3) bekezdésében, valamint a 79. § (4) bekezdésében foglalt feladatok, 
követelmények teljesítését az el írtak tekintetében, 
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f) térítés nélkül biztosítja az Önkormányzat számára a közösségi színtérül szolgáló 
ingatlanok igénybevételét el zetes írásbeli bejelentés alapján, 

g) könyvtári szolgáltatás megszervezése. 

5.§ 4 

(1)  Az  Önkormányzat  a  közm vel dési  feladatok  ellátásáról  a  Kalocsai  Innovációs  és  
vel dési Központ Nonprofit Kft.-vel kötött közm vel dési megállapodás keretében az 

alábbi formában és módon gondoskodik: 
a) 5  m 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, 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
e) az amat r alkotó- és el adó-m vészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális 

alapú gazdaságfejlesztés. 
 

(2) Nyilvános könyvtári ellátást biztosít, melynek keretében különösen: 
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és m ködési szabályzatban 

meghatározott f  céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
b) gy jteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, meg rzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, 
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 

szolgáltatásairól, 
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhet ségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs m veltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vev k információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történ  információkérés lehet ségét, 
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetít  tevékenységével hozzájárul az életmin ség 

javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári min ségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi 

(3) A rendelet 1 .számú melléklete tartalmazz a város által biztosított közösségi terek 
felsorolását és azok nyitvatartási rendjét. 

(4) Közösségi tereket térítésmentesen veheti igénybe a rendezvény szervez je: 
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 , 
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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 6 
 

Közösségi színtér elnevezése 
(m ködtet je) 

Címe Nyitvatartás 

vel dési Központ   
   
(M ködtet : Kalocsai Innovációs 
és Közm vel dési Központ 
Nonprofit Kft) 

Kalocsa Szent István k. u. 2-4 Hétf -péntek: 07-20   
Hétvégén és ünnepnap a 
rendezvényekt l függ en, a 
programokhoz igazodva 

Színház   
   
(M ködtet : Kalocsai Innovációs 
és Közm vel dési Központ 
Nonprofit Kft) 

Kalocsa Szent István k. u. 36-38. Hétköznap, Hétvégén és ünnepnap 
a rendezvényekt l függ en, a 
programokhoz igazodva 

Ökopont   
   
(M ködtet : Kalocsai Innovációs 
és Közm vel dési Központ 
Nonprofit Kft) 

Kalocsa Kossuth Lajos u. 50. Hétköznap, Hétvégén és ünnepnap 
a rendezvényekt l függ en, a 
programokhoz igazodva 

Viski Károly Múzeum   
(M ködtet : Viski K. Múzeum) 

Kalocsa Szent István király út 25. március 15. – október 31. között 
Vasárnap és hétfõ kivételével 9-
17-ig 

Nicolas Schöffer Gy jtemény   
 (M ködtet : Viski K. Múzeum) 

Kalocsa Arany János u. 27. Kedd, szerda, csütörtök: 13–17-ig 

Városi Galéria   
(M ködtet : Viski K. Múzeum) 

Kalocsa Szent István király út 12-
14. 

el re egyeztetett id pontban 

Népm vészeti Tájház   
(M ködtet : Viski K. Múzeum) 

Kalocsa Tompa M. u. 2-5. el re egyeztetett id pontban 

Zsinagóga kiállítóhely   
(M ködtet : Viski K. Múzeum) 

Kalocsa Hunyadi u. 30. el re egyeztetett id pontban 

Közösségi Ház   
(M ködtet : Kalocsai 
Vagyonhasznosítási és 
Könyvvezet  Nonprofit Kft) 

Kalocsa, Hunyadi János u. 82 el re egyeztetett id pontban 

Közösségi Ház   
ködtet : Kalocsai 

Vagyonhasznosítási és 
Könyvvezet  Nonprofit kft) 

Kalocsa, Damjanich u. 7 el re egyeztetett id pontban 
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2.  melléklet 7 

Kalocsai Innovációs Központ és M vel dési Központ Nonprofit Kft által nyújtott 
ingyenes és térítés ellenében igénybe vehet  szolgáltatások 

1. Ingyenes szolgáltatások: 

a) · Kalocsai Nyugdíjasok Egyesületének összejövetelei 

b) · Latin Ladies 

c) · Nyugdíjas torna 

d) · Honvéd és Rendvédelmi Szervek Bajtársi Egyesület összejövetelei 

e) · Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány Kalocsai Köre összejövetelei 

f) · „Segíts magadon!” klub 

g) · A politikus is ember pódiumbeszélgetés sorozat 

h) · Városi szavalóverseny 

i) · Húsvét 

j) · Majális 

k) · Sárkányhajó Kupa 

l) · Gyermeknap 

m) · Pünkösdi koncert- Kalocsa és környéke fúvószenekarinak találkozója 

n) · Id sek világnapja 

o) · Adventi gyertyagyújtás 

p) · Városi mikulás ünnepség 

q) · Karácsonyi forgatag 

r) · Kalocsai Thália Társulat próbái és bemutatói 

s) · Kalocsai Hagyomány rz  Egyesület néptánc próbái 

t) · Dunatáj totókör 

u) · Kalocsai Kamarakórus 

v) · Kacsóka bábszínház 

w) · Baba-mama klub 
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x) · Kerekít  foglalkozások 

y) · Nyelvi társalgó tanfolyamok 

z) · Olvasóklub 

2. Térítés ellenében igénybe vehet  szolgáltatások: 

a) · Nyelvtanfolyamok szervezése 

b) · képzési programok szervezése 

c) · Mozgó mozi 

d) · könyvtári szolgáltatások 

e) · Kalocsai Színház el adásai 

f) · Mozgásfejlesztés TSMT terápia 

g) · Salsa Bachata klub 

h) · Jóga 

i) · Szabadtéri színházi el adások 

j) · Senior táncoktatás” 

 

 

 


