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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

17/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
 
 

a közművelődésről szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. 
§ (2) bekezdésében, és 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, továbbá a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési 
jogkörében eljárva a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közművelődésről 
szóló 35/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közművrend.) 7. § 
(1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

„(1) Az önkormányzat közművelődési hálózatát egy közhasznú nonprofit 
gazdasági társaság, továbbá egy költségvetési szerv alkotja. 
 
(2)  Az önkormányzat által közművelődési célú tevékenység ellátására alapított 
gazdasági társaság és az önkormányzat fenntartásában működő 
közművelődési intézmény és feladataik: 
 
a) Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság feladatai 
 
aa) a városi közművelődési szakmai koordináció, 
ab) a városi nagyrendezvények, fesztiválok koordinálása, lebonyolítása, 
ac) a Kultv. 76. § (2) bekezdés a) - h) pontjaiban megjelölt közművelődési 
tevékenységek ellátásában való közreműködés;   
ad) a város ifjúsági, kulturális tevékenységének koordinálása, módszertani 
segítése, 
ae) az Otthon mozi üzemeltetése, 
af) a Parádfürdői Ifjúsági Tábor és Erdei Iskola üzemeltetése, 
ag) az ifjúsági, kulturális és közösségteremtő kezdeményezések támogatása, 
közösségi programok szervezése, 
ah) deviáns ifjúsági csoportok, ifjúsági szubkultúrák speciális problémáinak 
kezelése, 
ai) a városban tevékenykedő civil, elsősorban ifjúsági kezdeményezések 
támogatása, 
aj) a fiatalok információkkal, életvezetési tanácsokkal történő segítése, 
ak) a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szolgáltatások 
fejlesztése, működtetése; 
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b) Kecskeméti Planetárium feladatai 
 
ba) a természettudományos - csillagászati - ismeretszerző, önképző 
közművelődési tevékenység segítése, 
bb) iskolai oktatást segítő programok szervezése, 
bc) a Kultv. 76. § (2) bekezdés d) és h) pontjában megjelölt közművelődési 
tevékenységek ellátásában való közreműködés.” 
 

2. § 
 

A Közművrend. 1. §-ában az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmény” 
szöveg, a Közművrend. 2. § a) pontjában az „intézményekre” szövegrész helyébe az 
„intézményre” szöveg, a Közművrend. 4. § c) pontjában az „intézményeitől” 
szövegrész helyébe az „intézményétől” szöveg, és a Közművrend. 5. § (1) 
bekezdésében az „intézményeken” szövegrész helyébe az „intézményen” szöveg 
lép. 
 

3. §    
 

Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba, és 2015. július 2-án hatályát veszti. 
 
 
Kecskemét, 2015. június 25. 
 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
            polgármester     jegyző 
 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2015. június 25. 
 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
            jegyző 

 
 


