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Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelete 

 
A közművelődésről1 

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy Makó város polgárainak közművelődési érdekeinek, kulturális és 
művészeti igényeinek figyelembevételével, a hagyományok és a helyi lehetőségek, sajátosságok 
alapján meghatározza a közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás módját és 
formáit. 

(2) Makó Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) biztosítja a város polgárainak 
és közösségeinek a kultúrához való alapvető jog teljesülését, valamint, hogy igénybe vehessék 
az önkormányzat által nyújtott közművelődési szolgáltatásokat. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed 
a) az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatokat is ellátó gazdasági társaságra,  
b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési 
szolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenntartású intézményekre, gazdasági társaságokra, 
civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, egyéb szervekre, szervezetekre és 
magánszemélyekre (továbbiakban együtt: közművelődési szolgáltatást nyújtó külső 
szervezetek), 
c) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre. 

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, a feladat ellátás formája és a szervezeti 
kerete 

3. § 

(1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról az önkormányzat által alapított 
gazdasági társaság, a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. gondoskodik, amelynek Kulturális és 
Közművelődési Divíziója (továbbiakban: Hagymaház, címe: 6900 Makó, Posta utca 2.) látja el, 
művelődési központként a közművelődési alapfeladatokat, valamint a közösségi színtérrel 
kapcsolatos teendőket, továbbá közreműködik a városi rendezvények, fesztiválok, nemzeti 
ünnepekhez és városi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában. 

(2) A Hagymaház gazdálkodásáért, díjszabásaiért, állandó programjainak szervezéséért az azt 
működtető gazdasági társaság a felelős. 

 

 

                                                 
1 Módosította: 11/2022. (V.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2022. május 27. napjától.   
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4.§ 

(1) Az Önkormányzat közművelődési szolgáltatások keretében biztosítja a művelődő közösségek 
létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési 
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását az alábbiak szerint: 

a) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja, 
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt. 

b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának érdekében: 
a) közművelődési feladatok ellátására gazdasági társaságot alapított és működtet, 
b) városi rendezvények, fesztiválok, nemzeti ünnepekhez és városi hagyományokhoz 
kapcsolódó rendezvények, ezek ütemezéséről éves programtervet készít, 
c) támogatja Makó város kulturális egyesületeit, alapítványait, civil szerveződéseit, 
d) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének Emberi Erőforrások Bizottsága részére 
felhatalmazást adott, ennek keretében dönt közművelődési pályázatok kiírásáról, azok 
elbírálásáról. 

(3) Az önkormányzat közművelődési tevékenységet végző személyt vagy szervezetet az éves 
költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat terhére támogathat. A támogatás pályázat 
útján elnyerhető. 

(4) A Hagymaház kedvezményt biztosít az alábbi, szolgáltatásokat igénybe vevők részére: 
a) tanulók, 
b) nyugdíjasok, 
c) családok és/vagy nagycsaládosok. 

5. § 

(1) A lakosság tájékoztatása a közművelődési alapszolgáltatásokról 
a) a helyi médiaszolgáltatókon keresztül, 
b) a plakátok, szórólapok útján, valamint 
c) az Önkormányzat és a közművelődési intézmények, gazdasági társaságok honlapján, 
közösségi média oldalán valósul meg. 

(2) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenysége keretében támogatja és segíti a tudományos 
és művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat, valamint a közgyűjteményi és 
nemzetiségek kultúrájának megismertetését. 

3. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése 

6. § 

(1) A Hagymaház irányítását egyrészről a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
másrészről a Kulturális és Közművelődési Divíziójának vezetője látják el. 

(2) A Hagymaház ellenőrzése a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. divizíójaként, a Képviselő-
testület hatásköre, ennek keretében elfogadja a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. éves üzleti 
tervét, valamint jóváhagyja a tárgyévet megelőző évről szóló pénzügyi beszámolóját. 
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4. A közművelődés finanszírozása 

7. § 

Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatási feladatok ellátását saját költségvetésből 
finanszírozza, amelynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami 
hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető támogatások, egyéb 
pályázati források. A finanszírozás az Önkormányzat és a Makói Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
között létrejött közművelődési feladat-ellátási megállapodás alapján valósul meg. 

5. Záró rendelkezések 

8. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 
6/2003. (II.13.) Makó önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
   Farkas Éva Erzsébet s. k.                           dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta s. k. 
          polgármester                                                                             jegyző 
 
 

 
 
 


