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I. BEVEZETÉS

„A  kulturális  örökséghez  tartozó  javak  múltunk  és  jelenünk  megismerésének
pótolhatatlan  forrásai,  a  nemzeti  és  az  egyetemes  kulturális  örökség  egészének
elválaszthatatlan összetevői, szellemi birtokbavételük minden ember alapvető joga.
Az  e  fogalomkörbe  tartozó  értékek  különös  védelme,  megőrzése  és  fenntartása,
valamint  a  nyilvánosság  számára  történő  széleskörű  és  egyenlő  hozzáférhetővé
tétele a mindenkori társadalom kötelezettsége.
A nemzeti,  nemzetiségi  és etnikai  kisebbségi  kulturális  hagyományok megőrzése,
méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődési személyi,  szellemi, gazdasági
feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek,
valamint az ezek megvalósulására létrejött intézmények és szerveztek működésének
elősegítése a társadalom közös érdeke.”
(A közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL törvény célokat  meghatározó,  bevezető
gondolatai)

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,  a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Törvény)
biztosítja  a  közművelődés  intézmény-  és  tevékenységrendszerének  védelmét.
Lehetőséget  ad  arra,  hogy  civil  szerveződések  is  feladatot  vállaljanak  a
közművelődésben, szabályozza a közművelődés finanszírozási rendszerét. 
A Törvény kimondja, hogy a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az
állam és a helyi önkormányzatok feladata. A jogszabály 77.§-a felhatalmazza a helyi
önkormányzatokat  arra,  hogy  a  törvényben  foglalt  közművelődési  célkitűzések
megvalósítása  érdekében  a  helyi  lehetőségekre  tekintettel  koncepciót  alkossanak
közművelődési feladataik meghatározására.
A Törvény  76.§.  szerint,  hogy  a  helyi  közművelődési  tevékenység  támogatása  a
települési önkormányzat kötelező feladata.

A fent  idézett  jogszabály  értelmében  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzatának
alapvető közművelődési  célja,  hogy kultúraközvetítő  szolgáltatásokat  biztosítson a
város lakosságának, amelynek alapelveit a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 15/2004 (IV. 30.) sz. rendeletében határozza meg.  A rendelet megszabja a
helyi  közművelődési  feladatokat,  azok  ellátását,  illetve  azokat  a  törekvéseket  is,
amelyre a Közművelődési Koncepció épül.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a közművelődéshez való jog gyakorlását
közérdeknek,  a  közművelődési  tevékenységek  támogatását  közcélnak  tartja.  A
közművelődést  olyan  értékhordozó  közösségi  tevékenységnek  tekinti,  amely  a
lakosság  életminőségét,  életesélyét  javíthatja,  ezért  kiemelten  támogatja  az  ezt
segítő intézményeket, szervezeteket.

Városunk  kulturális  élete  egyedi,  színes  és  sokrétű.  A  számos  civil  szervezet,
kultúraközvetítő közösségek mind azt bizonyítják, hogy sokan vannak köztünk azok,
akik  lokálpatrióták  és  akik  erős  közösségi  érzésük  alapján  fenntartják,  ápolják
kulturális értékeinket. Mindezért önkormányzatunk kiemelt célja, hogy hagyományait
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fenntartva, tovább fejlessze és erősítse a már kialakult kapcsolatokat, illetve újakat
alakítson ki, eszközeivel segítse új hagyományok teremtését. 

A gazdasági,  társadalmi,  nemzetközi  kapcsolatok  változása  a  kultúra  területén  is
változásokat  indít  el,  amelyeket  folyamatosan  figyelemmel  kell  kísérnünk,
alkalmazkodnunk kell hozzá.
A közművelődési  koncepciónk elkészítésekor  ezért  fontos  volt  áttekinteni,  hogy a
város  közművelődési  tevékenységének  és  folyamatainak  milyen  sajátos  jellemzői
vannak,  milyen  a  társadalmi  szerkezete,  amelyekben  a  közművelődési,
kultúraközvetítési folyamatok zajlanak.

Indokolt volt a város történelmi és kulturális hagyományainak, a jelen eseményeinek
és  létrehozott  értékeinek  számbavétele  is,  valamint  figyelembe  kellett  venni  az
Önkormányzat mindenkori anyagi lehetőségeit. 
Koncepciónk felvázolja a múltat, jelent, valamint a közép- és hosszú távú célokat,
azok megvalósításának elképzelését, módját.

A közművelődési koncepció elkészítésének célja

A közművelődési koncepciónk elkészítésének célja az önkormányzat közművelődés-
feladat  ellátási  kereteinek  megfogalmazása,  a  hagyományok  és  az  eddigi
tevékenység  tapasztalatai  alapján.  Mindehhez  figyelembe  kell  venni  a  helyi
társadalom művelődési igényeit,  egységes alapelvek szerint meghatározni a város
által támogatott tevékenységek körét, azok ellátásának módját és feltételeit, kijelölni
a  prioritásokat,  a  szakmai  és  finanszírozási  alapelveket,  továbbá  a  jogszabályi
kereteket. 
Meg  kell  határoznunk  a  közművelődés  szerepét  Kiskunfélegyháza  fejlődésével
kapcsolatos önkormányzati elképzelésekben, az önkormányzat érdekeltségét, 
szerepvállalását és felelősségét e folyamatban.

Alapvető fontosságú tisztában lenni azzal, hogy melyek az Önkormányzat kötelezően
és  önkéntesen vállalt  közművelődési  feladatai.   Az  önkormányzatnak  ugyanakkor
támogatnia  kell  a  kultúra  finanszírozásának  új,  a  civil  kezdeményezéseknek  az
eddigieknél  tágabb  teret  biztosító,  sőt  azokat  ösztönző  formáit  is.

Tekintettel  kell  lennünk  arra,  hogy  a  közművelődési  koncepció  tükrözze  a  város
kulturális hagyományait, a kultúra napjainkban lejátszódó átalakulását. 

A központi irányítás által meghatározott elképzelések mellett, célszerű támogatni civil
szférából  érkező  kulturális  igényeket,  valamint  az  európai  kultúrával  összekötő
kulturális eseményeket, kezdeményezéseket.

A közművelődést, kultúrát közvetítő intézményekkel, civil szerveződésekkel közösen
stratégiákat  kell  kidolgozni  annak  érdekében,  hogy  a  város  közművelődési
lehetőségeket igénybevevők száma növekedjen.
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A közművelődési koncepció alapelvei

Közművelődési  koncepciónk  alapelve,  hogy  a  helyi  társadalom  művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok,
lehetőségek és sajátosságok alapján - meghatározza az önkormányzati, és az általa
támogatandó  közművelődési  tevékenységek  körét,  azok  ellátásának  módját,
feltételeit és a finanszírozás módját.

Alapelvek:

1.  A város  minden  polgárának  és  közösségének  joga,  hogy  igénybe  vegye  az
önkormányzati  fenntartású  közművelődési  intézmények  szolgáltatásait,  valamint  a
közművelődési  megállapodásokban  szereplő  ellátásokat.  Műveltségét,  készségeit
gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse.

2.  A  közművelődéshez  való  jog  gyakorlása  közérdek,  a  közművelődési
tevékenységek támogatása közcél.

3. A közművelődéshez kapcsolódó jogok érvényesítése során az egyenlő bánásmód
követelményeit meg kell tartani.

4. Az önkormányzat a koncepcióban vállalt közművelődési feladatait elsősorban az
általa fenntartott közművelődési intézmények tevékenységén keresztül látja el.

5.  A  helyi  önkormányzati  fenntartású  könyvtár  és  művelődési  központ,  a
közművelődési  megállapodással  működtetett  közművelődési  intézmény  nem lehet
elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.

6.  Az  önkormányzat  közművelődési  megállapodás  megkötésével  segítheti  a
koncepcióban  meghatározott  közművelődési  feladatok  ellátását,  amelyeket  nem
önkormányzati  fenntartású intézmények, civil  szervezetek, illetve magánszemélyek
végeznek.

7. A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és igényli
a  civil  közösségek,  szervezetek,  a  magánszemélyek,  valamint  a  kulturális
tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

8.  Az  önkormányzat  és  intézményei  biztosítják,  hogy  a  város  polgárai  a
közművelődési  lehetőségekről,  tevékenységekről  és  szolgáltatásokról  megfelelő
tájékoztatást kapjanak.
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9. Mindenkinek joga, hogy:
 megismerhesse a kulturális örökség javait, és ezek jelentőségét a történelem

alakulásában,  a  nemzeti,  nemzetiségi  és  etnikai  kisebbségi  önismeret
formálásában,  valamint  az  ezek  védelmével  kapcsolatos  ismereteket  a
könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a
sajtó és a tömegtájékoztatás útján,

 igénybe  vegye  a  nyilvános  könyvtári  ellátás  rendszerét,  a  közművelődési
intézmények szolgáltatásait,

 műveltségét,  készségeit  életének  minden  szakaszában  gyarapítsa,
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön
jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen,

 művelődési  céljai  megvalósításához  közművelődési  közösségi  színteret,
szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon,

 hogy  közművelődési  jogairól,  azok  gyakorlásának  helyi  lehetőségeiről
folyamatosan tájékoztatást kapjon különösen a helyi média, sajtó útján.

Általános fogalmak

A  koncepcióban  a  kultúra  és  közművelődéssel  kapcsolatos  fogalmakat  és
kifejezéseket az alábbi értelmezések szerint használjuk:

Művelődés 
Olyan interakció, melynek során az egyén intellektuális folyamatok révén elsajátítja a
természeti és társadalmi ismereteket, értékeket. A művelődési folyamat lehet egyéni
vagy/és  közösségi,  melynek  során  az  egyének  és  a  közösségek  visszahatnak  a
rendelkezésre álló ismeretanyag tartalmára, alakítják, fejlesztik, rendszerezik azokat. 
A művelődés  tartalmát  történelmi  koronként,  társadalmi  rétegenként  időről  időre
másként  definiálják,  szinonimaként  használják,  pl.  a  civilizáció,  a  kultúra,  stb.
kifejezéseket, melyekhez más és más érték- és ismerettartalmat kötnek. 
(Forrás: Felnőttoktatási és - képzési lexikon.; A kultúra szociológiája Szerk.. Wessely
Anna, Bp., 2003.; Vitányi Iván: Vitairat a mai magyar művelődésről, Bp., 1983.) 

A művelődéshez való jog 
A művelődéshez  való  jogot  a  Magyar  Köztársaság  Alkotmánya  –  nemre,  korra,
vallásra, politikai v. más véleményre; nemzeti, etnikai- vagy társadalmi származásra,
vagyoni-,  születési-  vagy  egyéb  helyzetre  való  megkülönböztetés  nélkül  minden
állampolgár számára biztosítja. A Magyar Köztársaság ezt a jogot – az Alkotmány
értelmében – „a közművelődés kiterjesztésével, az ingyenes és kötelező általános
iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú
oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.” 
Az 1997. évi CXL. sz. törvény kimondja: mindenkinek joga, hogy megismerhesse a
kulturális örökség javait, igénybe vegye a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét, a
muzeális  és  közművelődési  intézmények  szolgáltatásait,  műveltségét,  készségeit
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életének  minden  szakaszában  gyarapítsa;  közművelődési  jogai  érvényesítése
céljából közösséget hozzon létre, szervezetet alapítson és működtessen közösségi
színtér létrehozásához szervező, szervezeti és tartalmi segítséget kapjon. 
(Forrás: Felnőttoktatási és –képzési lexikon, Szaktudás Kiadó Ház Rt. 2002.) 

Kultúra
Az UNESCO 1982-es párizsi határozata szerint azoknak a különböző lelki, anyagi,
értelmi és érzelmi sajátosságoknak az összessége, amelyek egy társadalmat, vagy
társadalmi  csoportot  jellemeznek.  A  fogalom  nem  csak  a  művészeteket,  a
tudományokat foglalja magába, hanem az életmódokat is, az ember alapvető jogait,
az  értékek,  a  hagyományok  és  hitek  rendszerét.  A  kultúra  szerepe  fontos  a
társadalmi  integrációban,  a  gyakorlat  intézményesítésében  és  az  egyének
együttműködésében,  az  emberek  személyi  fejlődésében,  önállóságainak
kibontakoztatásában, készségeinek, jártasságainak, képességeinek és ismereteinek
gyarapodásában, az életmód minőségének fokozásában. Azt, hogy a kultúra pozitív,
vagy negatív értékei kerülnek-e túlsúlyba, mindenkor a művelődés, vagyis a kultúra
elsajátítása és alkalmazása dönti el.

Kulturális politika 
Az  állam  és  az  önkormányzatok  kulturális  szférára  vonatkozó  támogatási
szempontjainak és támogatott  értékeinek,  finanszírozási  elveinek és technikáinak,
valamint az ezeket rögzítő jogszabályok együttes rendszere és gyakorlata. 

Település kulturális élete
Azon  művelődési  tevékenységek,  rendezvények,  események,  folyamatok
összessége, a közművelődés intézményrendszere, és egyéb közösségi szervezetek,
amelyek  alkalmat  kínálnak  a  város  polgárainak  az  öntevékeny  művelődésre,  a
kulturált szórakozásra és a szabadidő hasznos eltöltésére.

Kultúraközvetítés 
Olyan jellegzetesen emberi-társadalmi kommunikáció, amely a mindenkori történeti-
civilizációs viszonyok meghatározottságai között minden individuum számára újra-és
újra  felállítja  az  univerzumot,  kvalifikálja  a  részvételre,  megteremti  számára  a
társadalmiság  lehetőségét,  azaz  -  közvetve  -  magát  a  társadalmat.  Minden
kultúraközvetítő funkció és aktus eleve társadalmi, csak és csakis a társak, a többiek
közvetíthetnek.  
(Forrás: Zsikó János: A kultúraközvetítés funkciói, fogalma, Pécs, 1999.) 

Kultúraközvetítés
A kultúraközvetítés egyrészt mindenkinek feladata: így tölti bele a közösség tudását
az  új  egyedekbe,  ez  az  emberré  válás  útja,  e  nélkül  nem létezik  az  emberiség;
másrészt értelmiségi teendő: a mérnöktől az állatorvosig, a szobrásztól a latin tanárig
a szellemi (és szociális) kultúra letéteményesei és továbbadói, foglalkozásszerűen.
Ez nem hivatás, nem küldetés, hanem foglalkozás, társadalmi helyzet. 
(Forrás:  Hidy  Péter:  Művelődésszervezők  szerepfelfogása  és  pályaképe,
Tudásmenedzsment,  2001.) 

Kulturális javak
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Az élettelen és élő természet keletkezésének, fejlődésének, az emberiség, a magyar
nemzet,  Magyarország  történelmének  kiemelkedő  és  jellemző  tárgyi,  képi,
hangrögzített, írásos emlékei és egyéb bizonyítékai, valamint a művészeti alkotások. 
(Forrás: 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről) 

Kulturális örökség 
Régészeti  érdekű  területek,  régészeti  emlékek,  régészeti  lelőhelyek,  ezek
védőövezetei, a műemlékek, műemléki értékek és a műemléki területek, valamint a
kulturális javak. 
(Forrás: 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről) 
A nemzedékeken át hagyományozott kulturális javak, szokások, magatartásformák,
életmódelemek együttese. Az átvétel szelekcióval is jár, vagyis az újabb nemzedékek
a  számukra  értéktelennek  tetsző  kulturális  eredményeket  nem  veszik  át,  vagy
átformálják,  s  így  a  kulturális  örökség  összességében  az  előzményekhez  képest
módosult állapotot mutat, bizonyítva a kultúra állandó történelmi változását. 
(Forrás: Felnőttoktatási kislexikon, Kossuth könyvkiadó, Bp. 1967.) 

Hagyomány 
Valamely társadalom, nép, ország, intézmény stb. életében történelmileg kialakult,
nemzedékről nemzedékre szálló felfogás, szokás, rend stb., valamint ezek tartós és
tudatos ápolása. Haladó hagyományok: a maguk korában a leghaladóbb eszmék,
törekvések,  amelyeket  a  magasabb  rendű  társadalom  haladó  erői  átvesznek  a
megelőzőtől. 
(Forrás: Új Magyar Lexikon, Akadémiai Kiadó, Bp. 1972.) 

Néphagyomány 
A  (paraszti)  nép  körében  élő  (szóbeli)  hagyomány.  Évezredek  folyamán
fölhalmozódott  hagyomány,  különböző  típusú  társadalmi  közösségek  részéről
teremtett tradíció. Egyik specifikuma szociális meghatározottsága: milyen társadalmi
csoportok  hozzák  létre  és  tartják  meg  (életkori  és  foglalkozási  csoportok,  városi
folklór).  (Forrás: Értelmező Kéziszótár) 
A  népi  hagyományok,  szokások  ápolásának  jelentős  szerepe  van  az  adott
társadalom, nép, ország társadalmi-politikai és kulturális előrehaladásában 
A  néphagyomány  a  folklór  –  évezredek  folyamán  fölhalmozódott  hagyomány,
különböző  típusú  társadalmi  közösségek  részéről  teremtett  tradíció.  Egyik
specifikuma  szociális  meghatározottsága:  milyen  társadalmi  csoportok,  osztályok
hozzák létre és tartják meg (életkori és foglalkozási csoportok, városi folklór). Lehet
kis létszámú csoport alkotása, vagy elterjedt, népszerű hagyomány. 
(Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémia Kiadó, Bp. 1979) 

Közművelődés 
a)  A  kulturális  szféra  azon  ágazata,  amely  a  közművelődési  tevékenység
gyakorlásához  biztosított  –  elsősorban  állami  és  önkormányzati  –  költségvetést
kiegészítő  egyéb  forrásokból,  az  ágazati  irányításához  kialakult  általános  és
specifikus jogszabályok alapján működik, folyamatának irányításhoz közművelődési
szakképesítés szükséges, valamint  elsősorban közművelődési  intézményekben és
közösségi színterekben valósul meg. 
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b)  A  polgárok  művelődési  aktivitását  felkeltő,  segítő,  biztosító  feltétel  és
tevékenységrendszer,  amely  lehetőséget  nyújt  az  önművelésre,  a  civil
önszerveződésre,  a  közösségi  művelődésre  az  egész  életen  át  tartó  és  az  élet
minden körére kiterjedő művelődésre. 
c)  Egy  olyan  ön-  és  társadalomfejlesztő  tevékenységrendszer,  amelyben  a
művelődésszervezés,  felnőttoktatás,  kultúraközvetítés  végső  célja  és  tartalma  az
életminőség javítása és a humán erőforrás fejlesztés. 

Közösségi művelődés 
A  közösségi  művelődés  lokális,  a  helyi  társadalomban  zajló  közművelődési
folyamatok  összessége.  Magában  foglalja  az  állampolgárok  öntevékenységére
alapozó  képzési,  alkotó  művelődési,  ismeretszerző  tevékenységek  összességét.
Meghatározó eleme a lokalitás mellett  az egyének aktív  részvétele  a művelődési
folyamatok  tervezésében,  célrendszerének  megfogalmazásában  valamint  a
megvalósításban az együttműködő partnerként való részvétel.  Szervezetrendszere a
közművelődési  intézmények,  közművelődési  célú  civil  szervezetek,  művészeti
alkotóközösségek. A közösségi művelődés feltételrendszerének biztosítását az 1997.
évi  CXL.  sz.  törvény  szerint  a  helyi  önkormányzatok  felelősségi  körébe  tartozik,
melyhez az állam normatív támogatást és egyéb központi forrásokat biztosít. 

Közművelődési alapellátás
a.)  Az  állam  és  az  önkormányzat  által  biztosított  személyi,  infrastrukturális  és
pénzügyi feltételrendszer minimuma, amely lehetővé teszi az állampolgárok számára
a közművelődési tevékenység gyakorlását. Az alapellátás része a megfelelő épület
vagy  helyiség  együttes,  a  tevékenységet  segítő  közművelődési  szakember,  a
szükséges  műszaki-technikai  eszközök  és  egyéb  berendezések,  felszerelések,
valamint a megfelelő költségvetési fedezet. 
b.)  Törvényben  garantált,  állami  normatív  támogatások  felhasználásával,  az
önkormányzatok  által  biztosított,  -  a  helyi  társadalom  nagyságának  és  sajátos
összetételének  megfelelő  –  anyagi-,  infrastrukturális  és  személyi  feltételrendszer,
amely  folyamatosan,  rendszeresen  biztosítja  az  állampolgárok  számára  a
közművelődési tevékenység gyakorlását. 

Közművelődési intézmények, közösségi színtér
A közművelődési intézmény a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez
erre  a  célra  alapított,  fenntartott,  működtetett,  megfelelő  szakmai,  személyi,
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv, vagy
egyéb fenntartású intézmény. A közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő
intézmény-rész vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a
helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban,
önkormányzatok  társulásában  vagy  közművelődési  megállapodás  alapján,  erre  a
célra alkalmassá tett és működtetett.

Művelődésszervezés 
Az egyének, a társadalmi rétegek, csoportok művelődését segítő tevékenység. 
A  művelődésszervezés  alapfeladata  a  célközönség  értékei  és  érdekei  szerinti
művelődési tartalmak biztosítása, figyelemmel a társadalmi együttélés normáira és
az  értékközvetítésre.  Célja  az  iskolarendszeren  kívüli  formában  megvalósuló
általános és szakmai ismeretek átadása, a személyiség és a közösségi cselekvés

10



Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója 2012 - 2017

fejlesztése,  a  rekreáció  elősegítése,  az  egyéni  és  közösségi  alkotótevékenység
támogatása és fejlesztése és bemutatkozási lehetőségének biztosítása. 
A  művelődésszervező  olyan  kulturális  foglalkozás,  amely  a  fenti  tevékenység
megvalósítását  szolgálja,  segíti  az  értékek  közvetítését,  objektív  művelődési
szükségletek  alapján,  az  egyének  és  az  egyes  társadalmi  csoportok  érdekei  és
érdeklődése szerint látják el feladatukat. 

Közművelődési célcsoport 
A/ Valóságos, vagy potenciális használói csoport, amely a különböző közművelődési
szolgáltatások  címzettje,  elsődleges  használója.  A  közművelődési  intézmény,
szervezet által szolgálandó közönségből valamely szempontból kiemelt közönség. 
B/ Az a piaci szegmentum (látogatói kör/közönség), akiknek az igényeit az intézmény
kielégíteni  szándékozik,  akiket  a  szolgáltatásokkal  megcéloz.  A  közművelődési
intézmények kettős piacon tevékenykednek, a látogatói célcsoport mellett kitüntetett
szerepet kell szánni a támogatóknak, fenntartónak is. 
A  célcsoport  meghatározása  különböző  kritériumok  alapján  történik:  például
demográfiai  (kor,  nem),  pszichológiai  (érdeklődés,  hobbi),  társadalmi  (végzettség,
munkahely),  földrajzi  szempontokat  lehet  egyszerre  figyelembe  venni.  Az  elérni
kívánt  célcsoport  pontos  meghatározása  rendkívül  fontos  a  sikeres  program
érdekében.  (pl.:  kerületben  élő,  16  -  25  éves,  alacsony  iskolai  végzettséggel
rendelkező  munkanélküli  fiatalok,  akik  a  kommunikációs  készségeiket  szeretnék
javítani a sikeres munkaerő-piaci integráció érdekében) 
(Forrás:  Brenner  Zsuzsanna:  Közművelődési  marketing  -  szakdolgozat:
www.nonprofit.hu: Civil marketing)

Nyilvános könyvtári ellátás
A muzeális intézményekről,  a nyilvános könyvtári  ellátásról  és a közművelődésről
szóló  1997.  évi  CXL.  törvény  értelmében  könyvtári  dokumentumnak  minősül  a
könyvtár által állományba vett alap- és kiegészítő feladatai ellátásához szükséges
tudományos oktatási, művészeti, közművelődési vagy történeti értékű könyv, időszaki
kiadvány (hírlap, folyóirat),  egyéb kiadvány, illetve minden szöveg-, kép-, adat- és
hangrögzítés beleértve a könyvtár állományába vett elektronikus dokumentumot is,
kivéve az Ltv. (levéltári törvény) hatálya alá tartozó irattári jellegű levéltári anyagnak
minősülő dokumentumot.
A nyilvános  könyvtárak  által  nyújtott  szolgáltatások  az  e  szolgáltatások  nyújtását
elősegítő szolgáltatások összessége, amelyek biztosítják az állampolgár számára az
információhoz való szabad hozzáférést.
Nyilvános  könyvtári  ellátás  rendszerének  működtetése  az  állam  és  a  helyi
önkormányzatok feladata.
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A közművelődési koncepció jogszabályi háttere

A  jogszabályi  háttér  áttekintését  az  Európai  Unió  kultúrára,  közművelődésre
vonatkozó szabályainak áttekintésével kezdjük, majd a magyarországi jogszabályok
bemutatásával  folytatjuk  közművelődési  koncepciónkat,  láttatva  ezzel,  hogyan
illeszkedik  városunk  közművelődési  feladatellátása  és  intézményhálózata  a
közművelődés rendszerébe.

Az Alapvető Jogok Chartája
Az Alapvető Jogok Chartájának Preambuluma kimondja a tagállamok kultúrájának
nemzeti  identitásának  megőrzését,  tiszteletben  tartását:  „Európa  népei  mind
szorosabb  uniójuk  létrehozása  során  úgy  döntöttek,  hogy  osztoznak  a  közös
értékekre alapított békés jövőben. Szellemi és erkölcsi öröksége tudatában az Unió
az emberi méltóság, szabadság, egyenlőség és szolidaritás oszthatatlan, egyetemes
értékein alapul; a demokrácia elveire és a jog szabályaira támaszkodik. Az egyént
állítja  tevékenysége  középpontjába  az  Uniós  polgárság  intézményének
létrehozásával,  a  szabadság,  a  biztonság  és  az  igazságosság  térségének
megteremtésével.  Az  Unió  hozzájárul  e  közös  értékek  megőrzéséhez  és
továbbfejlesztéséhez, miközben tiszteletben tartja az európai népek kultúráinak és
hagyományainak sokféleségét,  a tagállamok nemzeti  identitását  és közhatóságaik
szervezetét nemzeti, regionális és helyi szinten; a kiegyensúlyozott és fenntartható
fejlődés előmozdítására törekszik és biztosítja a személyek, az áruk, a szolgáltatások
és a tőke szabad áramlását és a letelepedés szabadságát.
Ennek  érdekében  szükséges  az  alapvető  jogok  megerősítése  a  társadalomban
bekövetkező  változások,  a  társadalmi  haladás,  a  tudományos  és  technológiai
fejlődés fényében, azáltal hogy e jogokat Chartában teszi még nyilvánvalóbbá.”

Lisszaboni szerződés 
Az  Európai  Unióról  Szóló  Szerződés  és  Az  Európai  Unió  Működéséről  Szóló
Szerződés
Egységes Szerkezetbe Foglalt Változata. A Lisszaboni szerződést 2007. december
13-án írták alá. A Lisszaboni szerződés kultúrához kapcsolódó részei:
„Az  Unió  hozzájárul  a  tagállamok  kultúrájának  virágzásához,  tiszteletben  tartva
nemzeti  és  regionális,  sokszínűségét,  ugyanakkor  előtérbe  helyezve  a  közös
kulturális örökséget. 
Az  Unió  fellépésének  célja  a  tagállamok  közötti  együttműködés  előmozdítása  és
szükség esetén tevékenységük támogatása és kiegészítése a következő területeken:

 az  európai  népek  kultúrája  és  történelme  ismeretének  és  terjesztésének
javítása;

 az európai jelentőségű kulturális örökség megőrzése és védelme;
 nem kereskedelmi jellegű kulturális cserék;
 művészeti és irodalmi alkotás, beleértve az audiovizuális szektort is.

Az  Unió  és  a  tagállamok  erősítik  az  együttműködést  harmadik  országokkal  és  a
kultúra területén hatáskörrel  rendelkező nemzetközi  szervezetekkel,  különösen az
Európa  Tanáccsal.  Az  Unió  a  Szerződések  egyéb  rendelkezései  alá  tartozó
tevékenysége  során,  különösen  kultúrái  sokszínűségének  tiszteletben  tartása  és
támogatása érdekében, figyelembe veszi a kulturális szempontokat.”
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A Magyar Köztársaság Alkotmánya a közművelődésről
A 2011. április 18-án elfogadott és 2012. január 1-jétől érvénybe lépett új alaptörvény
XI. cikkelye kimondja: (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.
(2)  Magyarország  ezt  a  jogot  a  közművelődés  kiterjesztésével  és  általánossá
tételével,  az  ingyenes  és  kötelező  alapfokú,  az  ingyenes  és  mindenki  számára
hozzáférhető  középfokú,  valamint  a  képességei  alapján  mindenki  számára
hozzáférhető  felsőfokú  oktatással,  továbbá  az  oktatásban  részesülők  törvényben
meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános könyvtári  ellátásról  és  a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
A muzeális intézményekről,  a nyilvános könyvtári  ellátásról  és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény kimondja:
7.  §  A kulturális  javak  a  nemzet  egészének  közös  szellemi  értékei.  A muzeális
intézményekben  őrzött  javak  felhasználásának  és  bármilyen  technikával  történő
sokszorosításának,  valamint  adatrögzítésének  és  adatfelhasználásának  jogát
kizárólagos felhasználásra nem lehet átruházni.
38. § (1) A kulturális javak védelmével összefüggő, e törvényben meghatározott célok
megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.
(2) A muzeális intézmények a feladatellátás veszélyeztetésével nem vonhatók össze
más intézménnyel.
(4)  A  muzeális  intézmények  leltárában  szereplő  kulturális  javak  korlátozottan
forgalomképesek; elidegenítésükhöz a miniszter engedélye szükséges.
64.  §  (1)  A  települési  és  a  megyei  könyvtári  ellátás  biztosítása  a  helyi
önkormányzatok kötelező feladata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatot a községi, városi, megyei jogú városi
önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával, vagy önkormányzatok közötti 
társulásban  nyilvános  könyvtár  fenntartásával,  vagy  nyilvános  könyvtár
szolgáltatásának megrendelésével teljesítheti.
73.  §  (1)  A  közművelődéshez  való  jog  gyakorlása  közérdek,  a  közművelődési
tevékenységek támogatása közcél.
(2)  A  közművelődés  feltételeinek  biztosítása  alapvetően  az  állam  és  a  helyi
önkormányzatok feladata.
76.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  kötelező  feladata  a  helyi  közművelődési
tevékenység támogatása.
(2) Ennek formái különösen:
a)  az  iskolarendszeren  kívüli,  öntevékeny,  önképző,  szakképző  tanfolyamok,
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák
megteremtése,
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
c) az egyetemes, a nemzeti,  a nemzetiségi és más kisebbségi  kultúra értékeinek
megismertetése,  a  megértés,  a  befogadás  elősegítése,  az  ünnepek  kultúrájának
gondozása,
d)  az  ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek  tevékenységének
támogatása,
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e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
77. § A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg, hogy a 76. §-ban felsoroltakból 
mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.
78. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési 
intézményt biztosít.

A Nemzeti  Erőforrás  Minisztériuma  és  a  Nemzeti  Kulturális  Alap
közművelődési stratégiája 
A  Nemzeti  Erőforrás  Minisztérium  elődjeként  működő  Oktatási  és  Kulturális
Minisztérium  2007-től  2013-ig  szólóan  meghatározta  aktuális  közművelődési
stratégiáját.  
Ebben prioritásnak tekinti az élethosszig tartó tanulást (LLL) és a kreativitást. 
A közművelődés kulcs szerepet játszik az egész életen át tartó tanulás, a „Life-long-
learning,
(LLL)” területén. A felnőttképzés közművelődési intézményekben szervezett formális,
nonformális  és  informális  alkalmai  az  Európai  Unió  által  is  kiemelten  támogatott
közművelődési  tevékenységek,  melyek  intézményi  háttere  alapvetően  adott
Magyarország kistelepülésein, hátrányos helyzetű térségeiben egyaránt. 
Az itt megszerezhető munkaerő piaci rehabilitációhoz és a sikeres alkalmazkodáshoz
szükséges kompetenciák rövid-, közép- és hosszútávon egyaránt, hozzájárulnak a
gazdasági  versenyképesség  javításához,  a  kulturális  autizmus  (kulturális
szegénység) fokozatos felszámolásához.
Az  öntevékeny  alkotók  és  közösségek  működésének,  társadalmi  elfogadásának
segítése, a kultúra iránti  fogékonyság érdekében a kreativitás önmegvalósítást és
életértelmezést biztosító képességének kibontakoztatása, a helyi társadalomra és a
munkaerőpiacra gyakorolt kedvező hatásainak bemutatása.

A  Nemzeti  Kulturális  Alap  Közművelődési  Szakmai  Kollégiumának
közművelődési stratégiája (2010. november 15.). „Az NKA Közművelődési Szakmai
Kollégiuma  a  közművelődési  intézményhálózat,  valamint  a  közművelődés  egyéb
(civil)  szervezetei  és  szolgáltatói  számára  nyújt  támogatást;  a  kulturális  értékek
létrehozásának,  terjesztésének  elősegítése,  új  közművelődési  aktivitások
szorgalmazása  érdekében.  Stratégiánk  a  kultúra  szűkebb  fogalmából  kiindulva
(szellemi  termelés,  érték-tételezés,  művelődés)  az  alkotást,  terjesztést,  őrzést,  a
befogadást és ezzel a társadalmi környezet elviselését, megértését, formálását segíti
elő.
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Stratégiai célja közt szerepel: 

„A kultúra teremtése
Az  alkotás  és  önkifejezés  közösségben  megélt,  személyiségfejlesztő  erejét,  az
amatőr  művészeti  mozgalom,  a hagyományos értékeket  ápoló szakmai  műhelyek
létrehozásának  és  programjainak  támogatásával  kívánjuk  elősegíteni,
hangsúlyozottan  elérve  a  kistelepüléseket  is.  A  gyermek  és  ifjúsági  korosztály
kulturális  szokásainak  értékalapú  befolyásolását  a  korosztályi  sajátosságokat
figyelembe  vevő,  vonzó,  innovatív,  részvétel  alapú  pályázatok  támogatásával
kívánjuk elérni.

Fontosnak tartjuk:
 a  fiatalok  kulturális  öntevékenységének,  saját  kezdeményezéseinek

támogatását,
 az  idősek  társadalmi  reintegrációját;  közösségi,  kulturális  aktivitásának

növelését, illetve
 a család egészének komplex közművelődési  programokat  kínáló  projektek,

programok megvalósítását.
 nyitottság,  érdeklődés,  befogadói  attitűd  kialakítását  a  kulturális  értékek,

közösségi  hagyományok  iránt  oly  módon,  hogy  a  folyamatban  résztvevők
aktivitása, alkotóképessége megnyilatkozzék.

A helyi kulturális aktivitások támogatását egyes kategóriákban a pályázók körének
kiszélesítésével,  közösségi  terek,  közművelődési  intézményt  működtető  civil  és
egyházi szervezetek pályázati bevonásával tesszük lehetővé.

A kultúra terjesztése
A kultúra terjesztése esetünkben a találkozási alkalmak megteremtésének segítését
jelenti  –  az alkotó és amatőr  művészeti  közösségek,  alkotók és a nagyközönség
között. Ez az alkotók társadalmi érvényesülésének, egyéni és társas fejlődésének, a
befogadói  kompetencia bővítésének támogatása révén,  valamint  a közművelődési
innovációk  terjesztésével,  hálózatosításával,  az  intézmények  partnersége,
együttműködése révén fejleszthető.
A hagyományos és a kortárs alkotó-, és előadó amatőr művészeti  tevékenységek
bemutatkozási és a felmenő rendszerű megmérettetési lehetőségeinek alkalmait a
részvétel támogatásával ösztönözzük a határainkon túlról, a külhonból érkezőket is
figyelembe véve.
Kiemelt  célunk  a  bemutatkozás  célközönségének  bővítése,  a  területi
egyenlőtlenségek kiegyensúlyozása.
A térségek kulturális értékeinek megismertetését, a kiemelkedő minőségű produkciók
tájoltatását a megyei, kistérségi feladatellátók támogatásával segítjük.

A kisebbségi csoportok elfogadását kultúrájuk megismertetésén keresztül  kívánjuk
támogatni;  multikulturális,  komplex,  interaktív  rendezvénysorozatok  indukálásával,
erősítve a társadalom toleranciáját, a harmonizálás szolgálatát.
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A kultúra megőrzése
Támogatni  kívánjuk  a  kisközösségek  összefogásainak,  helyi  értékeinek,
szokásainak,  ünnepi  kultúrájának  megőrzését.  Kiemelten  fontos  a  helyi  értékek,
hagyományok, a helytörténet megismerése, birtokba vétele.
A  kultúra  hosszútávú  megőrzését  elsősorban  a  kistérségi,  megyei-,  országos
szolgáltatók,  illetve  a  közművelődési  intézményekhez  kötődő  helyi  médiumok
digitalizációs  munkáinak  támogatásával,  a  közművelődés  eredményeinek
számbavételével  és bemutatásának támogatásával  segítjük.  A rászoruló (nemzeti,
etnikai,  vallási,  fogyatékos)  csoportok  kultúra-megőrzését,  a  helyi  civil  kulturális
kezdeményezéseket,  intézményekbe  történő  befogadásuk  támogatásával
szorgalmazzuk.”
(Forrás: www.nka.hu)

Kiskunfélegyháza Város rendelete a közművelődés feladatainak 
ellátásáról
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §/1/ bekezdés, valamint az 1997. évi CXL törvény 77.
§-a  /továbbiakban:  törvény/  alapján  a  helyi  közművelődés  feladatainak  ellátásáról  a
32/2011. (XI. 04.) k.t. rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenység
ellátásával  és  támogatásával  kapcsolatos  feladatait.  A  rendelet  célja,  hogy
Kiskunfélegyháza  Város  polgárainak  érdekeit  szem  előtt  tartva  meghatározza  az
önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási, finanszírozásának formáját.

A rendelet szerint: 
(1. §.) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata biztosítja mindenkinek azt a jogát, hogy 
a)  megismerhesse  a  kulturális  örökség  javait  és  ezek  jelentőségét  a  történelem
alakulásában, a nemzeti,  nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában,
valamint ezek védelmével  kapcsolatos ismereteket a városi  helytörténeti  gyűjtemény
tevékenysége, a könyvtári szolgáltatások, a nevelés, az oktatás, a közművelődés, az
ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján, 
b)  igénybe  vegye  a  nyilvános  könyvtári  ellátást,  a  muzeális  és  közművelődési
intézmények szolgáltatásait,
c)  műveltségét,  készségeit  életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési
jogai  érvényesítése  céljából  létrehozandó  közösségei  működéséhez  támogatást
igényeljen,
d) művelődési céljai  megvalósításához közművelődési színteret,  szervező, szervezeti
és tartalmi segítséget kapjon.

(3. §.) /1/  Az önkormányzat közművelődési feladatellátással kapcsolatos feladatai:
a) a város kulturális élete sokszínűségének megtartása, fejlesztése.
b) a kulturális hagyományok ápolása.
c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése.
d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése.
e) új kulturális értékek létrehozásának támogatása.
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(4. §.) /1/ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata közművelődési feladatait
a) közművelődési intézmény/ek/ fenntartásával,
b) közművelődési megállapodás/ok/ megkötésével,
c)  közművelődési célú pályázati alapból biztosított támogatás/ok/ nyújtásával látja el. 
/2/  Az  önkormányzat  közművelődési  feladatait  a  Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  és
Művelődési  Központ  Ifjúsági  és  Közösségi  Ház  intézmény  fenntartásával  és
működtetésével látja el, annak alapító okiratában foglaltak szerint.

(5.  §.)  /1/  Az önkormányzat  közművelődési  feladatainak ellátásába – közművelődési
megállapodás  megkötésével  –  az  intézményeket,  szervezeteket,  gazdasági
társaságokat vonhat be:
a)  Kiskunfélegyháza területén működő nem önkormányzati közművelődési 
intézményeket,
b)  Kiskunfélegyháza  területén  működő  nem  önkormányzati  és  nem  közművelődési
alapfunkcióval,  de  jelentős  közművelődési  tevékenységkörrel  rendelkező
intézményeket,
c)  a  kiskunfélegyházi  Önkormányzat  nem  közművelődési  alapfeladatú  oktatási,
közgyűjteményi intézményeit,
d) közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
e) közművelődési tevékenységi körű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.
 /2/  Az  /1/  bekezdésben  megjelölt  intézményeknek,  szervezeteknek  és  gazdasági
társaságoknak a közművelődési feladatellátásba való bevonása, az önkormányzat által
fenntartott  intézmények  és  közösségi  színtér,  színterek  által  el  nem látott  feladatok
teljesítése érdekében történhet.
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II. HELYZETELEMZÉS

Történelmi áttekintés, a város fekvése, környezete

A Duna-Tisza köze homokhátságára a tatárok elöl menekülő kunokat IV. Béla király
telepítette  le  1239-ben.  A nomád életmódot  folytató  kunok katonai  szolgálataikért
cserébe  IV.  László  királytól  jelentős  kiváltságokat:  jogszolgáltatási  és  igazgatási
autonómiát nyertek. A XIV. században, az időközben letelepedett,  keresztény hitre
tért  népesség  az  alföld  magyarok  által  gyéren  lakott  területein,  többek  között
Félegyháza környékén élt. 

A település létezését először 1389-ben kelt királyi oklevél említi "Feledhaz" néven. 
E  középkori  falut  és  a  környékén  levő  kun  földek  egy  részét  Zsigmond király  a
feleségének, Borbálának ajándékozta, ettől kezdve az itt lakókat királynéi kunoknak
tekintették. A mohácsi csata után Szulejmán szultán az Alföld meghódítására indult
seregeivel. A rabló, fosztogató török had nemcsak Budát dúlta fel, hanem az útjába
eső kisebb városokat, falvakat is. 1526. szeptember 27-28-án a török Kecskemét és
Szer  mezővárosok  mellett  Félegyházát  is  felégette.  A  török  uralom  másfélszáz
évének szinte állandó háborúi, pusztításai, fosztogatásai miatt a Duna-Tisza köze –
mintegy  200  évre  –  fokozatosan  elnéptelenedett.  A  korabeli  utazó  néhány
megmaradt  mezőváros  –  Cegléd,  Kecskemét,  Halas  –  között  csak  végtelen
pusztákat láthatott, egykori helységek üszkös romjaival.

A Kiskunság  lakatlan  pusztáinak  benépesítésére  az  országosan  folyó  telepítések
utolsó szakaszában került sor. A telepítési felhívás 1743-as kibocsátása után e tájon
két új helység keletkezett, Félegyháza és Majsa. Mária Terézia uralkodása kedvező
feltételeket teremtett a városiasodáshoz. A fiatal település felemelkedéséhez vezető
első lépcsőfokot a Kiskun Kerület bíróságának és börtönének 1753-as idehelyezése
jelentette.  Ezek  az  intézmények  az  akkor  még  jóval  népesebb  Kiskunhalasról
költöztek ide.

A királynői kegyet nem a véletlen szülte, hozzájárult  Félegyháza kedvező fekvése
mellett  az is,  hogy lakói  kivétel  nélkül  a római  katolikus vallást  követték,  s  így a
szintén  katolikus  Habsburgoknak  kedvesebbek  voltak  a  jórészt  református
halasiaknál.  Kiskunfélegyháza  ezzel  a  lépéssel  gyakorlatilag  a  Kiskun  Kerület
székhelyévé lépett elő.
 
A török kiűzése után a terület  a német lovagrend birtokába került.  A lovagrend a
lakatlan  terület  benépesítését  1743-ban  engedélyezte.  Félegyháza  1743.  évi
megtelepítőinek  60%-a  a  Jászságból  és  a  Kunságból,  40%-a  az  ország  más
vidékeiről származott. 1745-ben a község – mint a Jászkun kerület egyik települése
–  részt  vett  a  jászkun  redemptióban,  s  a  hajdani  kun  kiváltságok  folytatásaként
igazgatási és jogszolgáltatási önkormányzatot, szabadparaszti jogállást nyert. 
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A település  lakóinak  személyes  szabadsága,  a  tulajdon  szabad  bírhatása  és  az
önkormányzat  következtében  kibontakozó  fejlődés  nagy  vonzerőt  gyakorolt  a
későbbi beköltözőkre. Félegyháza népessége a telepítő 219 családról 100 év alatt
1089 családra, 17.000 személyre gyarapodott. A fő közlekedési utak melletti község
1753-ban már  8  kiskun település  és  34 puszta  igazgatási  és  bírósági  központja.
1774-ben  elnyert  mezővárosi  szabadalma  évi  négy  országos  vásár  megtartását
engedélyezte, ami tovább növelte központi szerepkörét és vonzását. 

A gyorsan fejlődő város gazdasági életét a földművelésre és a nagymértékű külterjes
állattartásra alapozta.  Szélmalmok sora őrölte  a  jó  minőségű gabonát,  fejlődött  a
kereskedelem és a céhes ipar.  A városközpont  arculatát  ma is  meghatározza az
1772-ben épült kereskedőház és a hajdani mészárszék klasszicista épülete. 
A  városiasodó  település  tornácos,  kúria  jellegű,  paraszt-polgári  házait,  fésűs
beépítési módját a század végén – a városközpontban és a Kossuth utcán – díszes
emeletes házak, zártsoros építési mód váltotta fel. 

1876-ban  a  kiváltságolt  Kiskun  Kerület  beolvadt  a  vármegyékbe,  de  Félegyháza
járási  székhelyként  továbbra is  megtartotta  központi  szerepkörét,  amelyet  kiépülő
iskolahálózata  és  a  század  végére  kialakult  vasúti  csomópont  jellege  tovább
erősített.  Korszerű  üzlethálózat  alakult,  egyre  nagyobb  teret  nyertek  a
részvénytársaságok: elsőként a gőz- és villanymalmok és a pénzintézetek. 

1752-ben felépült  a  barokk stílusú  Ótemplom,  mely  nagyságával  és  szépségével
tekintélyt adott a körülötte terjeszkedő feltörekvő falunak is. A templom körül azonban
– ott, ahol ma a templomkert s a mai Constantinum, illetőleg a Közgazdasági és a
Mezőgazdasági Szakközépiskola van – az akkori falu temetője terült el. Bármennyire
is hihetetlen, a város egyik legforgalmasabb helyén, alig egy-két méterre a kövezet
alatt  a  telepítő  ősök  –  Szegesdyek,  Tarjányiak,  Toldyak,  Pincések,  Kalmárok,
Fazekasok, Ficsórok, Bibokok, Vízhányók, Törtelyek – nyugszanak. A templom és a
Budáról  délre  vezető  főút  –  a  mai  E75-ös  –  között  terjeszkedett  a  mainál  jóval
nagyobb piactér, amely igazi fénykorát majd csak a XIX. század második felében éli.
1774.  február  4-én  Mária  Terézia  királynő  –  az  elért  eredményeket  elismerve  –
mezővárosi rangot adományozott Kiskunfélegyházának. 

1803-ban  az  Ótemplom  díszes  új  toronysisakot  kapott.  1809-ben  az  Ótemplom
északi  oldalán  épült,  ma  is  meglépő  iskolaépületben  elkezdte  működését  a  Kis
Gimnázium, azaz a négyosztályos algimnázium. A piac jelenlegi főbejárata helyén
1818-ban  klasszicista  stílusban  felépült  a  lányok  oskolája.  1819-ben  a  görög
kereskedők háza (később Kisvárosháza, ma Halászcsárda) mellett a mai banképület
helyén megnyílt a város gyógyszertára, az Öreg patika. 1820-ra elkészült a város
egyik  legszebb  épülete,  a  Hattyúház.  Ez  az  épület  akkoriban  a  város  két
mészárszékének  adott  helyet,  ezeknek  az  épületeknek  volt  bérlője  az  1820-as
években Petrovics István, Petőfi Sándor édesapja. 

1823-ban a fejlődő város rangjához méltó, klasszicista stílusú új városháza épült a
mai helyén, ám homlokzatával a Petőfi térre nézve 1828-ban felépült az utazók által
annyiszor  megcsodált  megkapó szépségű Kálvária,  1830-ban pedig  a  város  első
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menhelye,  az  Ispotály,  egy  szép,  földszintes,  belső  árkádos,  klasszicista  stílusú
épület (Kossuth iskola), amelyet az 1980-as években bontottak le. 

A város mesteremberei közül ismertek voltak a szűcsök, a csizmadiák és a faragók.
Ez utóbbiak igen sokoldalú mesterek voltak, egész sor faipari munka elvégzéséhez
értettek, de különösen a szélmalomépítésben jeleskedtek. Még Erdélybe is elhívták
őket, malmot építeni. 

Az  1870-es,  1880-as  évek  fejlődésének  köszönhetően  Kiskunfélegyháza
lakosságának  száma  az  új  század  küszöbére  elérte,  sőt  meghaladta  a  mait.
Elérkezett  az  ideje  a  35  ezres  városhoz  méltatlan  falusias  viszonyok
felszámolásának.  1898-ban  kikövezték  a  négy  főutcát,  majd  folyamatosan  a
belvárosi utcákat. 1908-ban már 15 burkolt utca, 41 utcában járda és két nyilvános
park volt Félegyházán. 

Nagy  építkezések  is  kezdődnek  a  városközpontban.  1880-ban  felszentelik  az
Újtemplomot és a Kalmár-kápolnát. 1884-ben a vasútállomás mellett a ma raktárnak
használt  honvédlaktanyát,  1886-ban  a  Korona  Szállót,  1896-ban  az  időközben
nyolcosztályossá fejlődött főgimnázium, 1904-ben a tanítóképző új épületét (a Petőfi
Sándor Gépészeti Szakközépiskola működik itt) avatják fel.

1902-ben a városi képviselő-testületet Szalai Gyula főgimnáziumi tanár javaslatára
határozott a városi ”Kun Múzeum”, a mai Kiskun Múzeum megalapításáról. 1911-re a
régi  helyén felépült  a  mai  városháza.  Nemcsak a  városvezetés,  hanem adakozó
polgárai is sokat tettek a város megszépüléséért, különösen Kalmár Józsefné (1814–
1909)  Az  utolsó  kiskun  kapitány  özvegye sokat  áldozott  a  város  javára.  Férjével
közösen, saját költségükön építtették a Kalmár Kápolnát.

A századforduló  évtizedeiben  Félegyháza  iskolavárossá  fejlődött,  s  jelentős  részt
vállalt  a  régió  tanítóképzésében,  gimnáziumi  és  ipari  oktatásában.  Polgári
leányiskolája 1895-től 50 éven át működött. A két világháború között nagymértékben
fejlődött  az  elemi  népiskolai  hálózat,  különösen  a  nagyhatárú  település  tanyai
iskolahálózata. 

Kiskunfélegyháza  napjainkban  is  jelentős  iskolaváros.  Az  oktatási  intézmények  a
város térségén túl is rengeteg diáknak kínálnak tanulási lehetőséget. A városban –
tagintézményeivel  együtt  –  10  óvoda,  9  általános  iskola  és  5  középiskola  és  1
felsőoktatású intézmény működik.

A városban sok vállalkozás végez termelői  munkát,  amely sok embernek biztosít
munkalehetőséget  a  térségben.  Több  száz  ember  fordul  meg  a  városban
egészségügyi  célból.  A  betegellátásban  kiemelt  jelentőségű  a  Városi  Kórház  –
Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ, amely 2010-ben a szerkezeti
struktúráját tekintve átmenetileg átalakult.
Kiskunfélegyházán szintén sokan fordulnak meg nap, mint nap bevásárlási céllal. 
A városban szuper- és hipermarketek széles skálája van jelen. A városba érkezők
célba  jutását  segítik  a  helyi  buszjáratok,  amelyek  rendszeresen  indulnak  a
Vasútállomásról és a Szent János térről.
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Népesség

Kiskunfélegyháza  lakossága  1949-ben  31.470  fő  volt.  A városiasodás  gazdasági
alapját nagyobb részben továbbra is a mezőgazdaságban, kisebb részben az állami
ipari  üzemekben  megtermelt  jövedelem  biztosította.  Tovább  fejlődött  az
infrastruktúra.  A  városközponthoz  csatlakozó  többszintes  épületek  csoportos
elhelyezésével kialakultak a lakótelepek. 

A 2001. évi népszámlálás alapján a város lakónépessége 32.632 fő volt az alábbi
területi bontásban:
 

A

táblázat szerint a város lakosságának 13,6%-a – 4441 fő – külterületen él, közülük
sokan 10-12 km-re a várostól. 

Népesség jelenleg:

Népességszám Lakásszám Km. a centrumtól
Központi belterület 27 995 11 846 -

Egyéb belterület
   Aranyhegyi lakótelep 71 29 9,0
   Csanyi úti lakótelep 125 38 5,0

Külterület körzetenként:
   I. körzet 501 253 12,0
   II. körzet 71 43 9,0
   III. körzet 437 204 3,0
   IV. körzet 124 70 4,0
   IX. körzet 725 358 7,0
   V. körzet 69 29 8,0
   VI. körzet 131 48 6,0
   VII. körzet 184 111 5,0
   VIII. körzet 182 97 8,0
   X. körzet 259 128 2,0
   XI. körzet 1 281 583 6,0
   XII. körzet 214 112 7,0
   XIII. körzet 263 122 9,5
Külterület összesen 4 441 2 158  - 
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Állandó népesség száma                       31 039
Lakónépesség száma                           31 039
Férfiak aránya                                       14 638  (47,16%)
Nők aránya                                           16 401  (52,84%)
Gyermekkorúak aránya (0-14 év)            3894    (12,54%)
Fiatal és középkorúak aránya (15-61év) 20 718 (66,74%)
Időskorúak (62. évtől)                              6427    (20,70%)

Népesség kor szerinti megoszlása évenként: 

2007 2008 2009 2010
0-14 év 4434 4381 4335 3894

15-29 év 7201 7046 6885 6150

30-39 év 5374 5420 5484 5031

40-61 év 9719 9734 9697 9537

62 évtől 6206 6280 6379 6427

összesen 31565 31549 31520 31039

Férfiak és nők aránya korcsoportos bontásban (2010 év állandó népesség)

0-14 év 15-29 év 30-39 év 40-61 év 62 évtől

Férfi 1931 3158 2554 4554 2441
Nő 1963 2992 2477 4983 3986
összesen 3894 6150 5031 9537 6427

Népesség megoszlása családi állapot szerint (2010 év állandó népesség)

Hajadon/nőtlen házas özvegy elvált Házassága
megszűnt

Nem
ismert

Férfi 7072 5558 433 1359 - 216
Nő 6059 5651 2492 2067 - 132
összesen
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A város szociális helyzete és foglalkoztatottsága

Szociális helyzet (2009. évi adatok):
Munkanélküliek száma a településen 1068 fő
Ebből tartósan munkanélküli 127 fő
Hány háztartás kap rendszeres szociális segélyt? 858 fő
Hányan kapnak rendszeres szociális segélyt? 160 fő
Hány gyermek után igényelnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt? 1595 fő 
Ebből: azon gyermekek száma, akiknek a szülei nyilatkoztak halmozottan hátrányos
helyzetükről 256 fő. Azon gyermekek száma, akinek szülei nem nyilatkoztak 1305 fő.

Kiskunfélegyháza  munkaerő-piaci  szempontból  kedvezőtlen  adottságú,  a
munkahelyteremtő beruházások száma szerény mértékű. Az előző évekhez képest
stagnál a munkanélküliség, ezen belül a tartós munkanélküliek száma nem csökkent,
illetve a munkaerő-piac felvevő képessége sem nőtt. Területi adottságából adódóan
Kiskunfélegyháza  nagyobb  ipari  üzemekkel  nem  rendelkezik,  inkább
mezőgazdasági,  szolgáltató  és  könnyűipari  jellegű  vállalkozások  működnek,  a
foglalkoztatottság e területeken is alacsony.
Az  aktív  korú  lakosság mintegy  5,5-6  %-a  regisztrált  munkanélküli,  közülük  12%
tartósan munkanélküli.
A roma lakosság száma és aránya a népszámlálás adatai szerint 230 fő (0,7%), a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének becslése szerint számuk mintegy 2500
főre  (7,8%)  tehető.  A legjelentősebb  roma  lakócsoportok  a  város  északi  részén,
Bankfaluban találhatók. 
(Forrás:  Kiskunfélegyháza Város Közoktatási  Esélyegyenlőségi  Intézkedési  Terve,
2009.)

A város közművelődésének helyzete

A városban öt hely fogadja a kiállító alkotókat. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ (Hattyúház és Művelődési Központ épülete), az Ipartestületi
Székház,  a  Kiskun  Múzeum,  és  a  Szakmaközi  Művelődési  Ház  Közhasznú
Egyesület.

2008-ban nyílt meg a felújított, kibővített Hattyúház, amelyben a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár  található.  2010-ben  befejeződött  az  akkori  Móra  Ferenc  Művelődési
Központ kibővítése, amellyel új közösségi terek kialakítására került sor az épület volt
szálloda szárnyában, megoldódott az épület teljes akadálymentesítése is. 

Színházi  előadások  megtartására  térrel,  hang-fény  és  színpad  technikával
rendelkezik  a  művelődési  központ,  a  város  szabadtéri  rendezvényeihez  is  az
intézmény  biztosítja  saját  fedéssel  ellátott  színpadát  és  az  igényelt  technikát.
Hangosítási rendszere azonban korszerűsítésre szorul. 
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A civil szerveződések részére a művelődési központ, a szakmaközi művelődési ház
biztosít közösségi tereket. Az önkormányzat a helyi néptáncegyüttes részére külön
épületben  biztosít  próba  és  felkészülési  lehetőséget  (Padkaporos  ház),  valamint
műtermet és kiállítóhelyet ad a Holló László Képzőművész Kör alkotói számára. 

Összegzésként megállapítható, hogy valamennyi közművelődési intézmény, valamint
a  kulturális  civil  szervezetek,  művészeti  csoportok  az adottságuknak,  igényeiknek
megfelelő eszközökkel és helyiségekkel rendelkeznek funkciójuk ellátásához.

Kiskunfélegyháza  kulturális  palettája  sokszínű,  változatos.  Az  erős  intézményi  és
amatőr kultúra közvetítő tevékenység, a rendszeresen jelentkező hagyományőrző és
új  hagyományokat  teremtő  programok  szolgálják  a  város  közművelődési  életét.
Kiskunfélegyházán  erős  a  Petőfi  Sándor  és  Móra  Ferenc  kultusz,  a  Petőfi
Emlékbizottság  folyamatosan  ápolja  szabadságharcos  költőnk  emlékét.
Programokat,  megemlékezéseket  szervez,  kiadványokkal  erősíti  a  város  Petőfi
Sándor iránti tiszteletét és szeretetét.

A város nevezetes szülötte többek között:

 Átányi  Molnár  László   (1857-1925)  színész,  színikritikus,  író,  publicista,
színházi szakíró, színészpedagógus, akadémiai tanár.

 Balogh Erika   (1958 - ) színművésznő
 Falu Tamás   (1881-1977) költő
 Faragó József (1929 – 2003) fafaragó 
 Fekete János   (1924 - 2008) pedagógus, helytörténész 
 Gubcsi Lajos   (1948 - ) költő
 Herédy Szabó Imre (1886 - ?) hegedűművész, tanár
 Holló László   (1887 – 1976) Munkácsi és Kossuth - díjas festőművész 
 Huszka József   (1854 – 1934) néprajzkutató, művészettörténész, etnográfus 
 Kovács Ferenc   (1926 - 1990) kétszeres Munkácsy-díjas szobrászművész 
 Kovács Ferenc ( 1926 – 1990) Munkácsy-díjas szobrászművész 
 Magyari Béla Gábor (1949 - ) űrhajós, gépészmérnök
 Molnár László (1857 – 1925) színész, színikritikus
 Móra Ferenc   (1879 -1934) író
 Móra István (1864 – 1957) költő, író
 Petőfi Sándor   (1823 -1849). A költő félegyházinak érezte és vallotta magát.
 Réczi László dr. (1947 - ) olimpikon, birkózó világbajnok
 Rothman Lenke   illusztrátor, díszlettervező
 Solti Károly (1910 – 1990) énekművész, magyarnóta – énekes
 Szántó Piroska   (1913 – 1998) festő, grafikus, író
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SWOT - analízis

Erősségek:
 Kialakult és működő intézményrendszer
 Az intézmények képzett, jó szakemberekkel ellátottak
 Nagy hatékonyságú civil szervezetek, művészeti csoportok 
 Kulturális turizmus megjelenése
 Hagyományos visszatérő, változatos, színes rendezvények
 Térségi feladatok felvállalása (képzőművészet, zene, néptánc)
 Népi, művészeti, kézműves, és szokáshagyományok őrzése
 Jó együttműködés a szervezetek és az intézmények között
 Együttműködés kistérségi szervezetekkel
 A város kulturális élete sokszínű
 Erős testvérvárosi kapcsolatok

Gyengeségek:
 Kedvezőtlen  gazdasági  folyamatok,  az  ország  gazdasági  helyzetének

romlása, a növekvő infláció, az általános gazdasági recesszió kedvezőtlenül
érinti a központi költségvetést, és ezen belül a közművelődési ágazatot

 A szponzoráció gyengülése
 Az  önkormányzat  szűkös  anyagi  helyzete,  más  anyagi  források  hiánya,

finanszírozási nehézségek
 Pályázati lehetőségek csökkenése

Lehetőségek:
 Állami támogatások jobb, célzottabb kihasználása
 Megyei, regionális szereplőkkel, támogatókkal való együttműködés
 Nemzetközi kapcsolatok bővítése
 Modernizáció, technikai fejlődés
 Az  Unió  regionális  politikája,  közösségi  elvre  épülő  támogatási  rendszere

előnyt jelenthet az aktív közművelődési kapcsolatokkal rendelkező régióknak,
kistérségeknek, településeknek és csoportoknak.

 A vidékfejlesztés jelenléte
 A  közművelődési  intézmények  is  lehetnek  a  tudásalapú,  információs

társadalom szolgáltató központjai, valamint a közösségi aktivitások befogadó,
szerves színhelyei, kezdeményezői és kiszolgálói.

 A közművelődés szerepe erősödhet a turizmusban, a közösségfejlesztésben,
a  vidék-  és  területfejlesztésben  valamint  a  humánerőforrás-fejlesztés
(felnőttképzés) területén.

 Az  LLL  (élethosszig  tartó  tanulás)  fontos  eleme  az  önművelés,  amely
nagyrészt az informális- nonformális tanulás által valósul meg

 Az önkéntesség, a közösségi aktivitások felértékelődése
 A tudásalapú  társadalom  megkívánja  a  közművelődés  kiszélesítését  és  a

szélesebb körű intézményi szerepvállalást
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Veszélyek:
 A területi egyenlőtlenségek növekedése
 Az anyagi források csökkenésével elsorvadnak kezdeményezések, hatására a

települések a kulturális pályán elszigetelődnek, eltávolodnak egymástól
 A lakosság  anyagi  lehetőségei,  munkanélküliség,  szegénység  –  csökkenő

kulturális kiadások a családokban
 Demográfiai szerkezet negatív folyamatai (elvándorlás, elöregedés)
 Érdektelenség, közömbösség a kultúra iránt
 A kulturáltsági igény, szükségletek közötti nagy különbségek
 Elmaradó infrastrukturális fejlesztések
 Turisztikai beruházások tőkehiánya
 A kulturális piac tisztázatlan versenyfeltételei
 A civil szféra további erősödésének megtorpanása
 A már meglévő szervezetek működését veszélyezteti, aktivitását csökkenti a

közszféra egészére kiható recesszió
 Az  intézményrendszer  korszerűsítésének  elmaradása.  Az  elavult,

korszerűtlen,  technikailag  gyengén  felszerelt  intézmények  jelenlegi
formájukban  nem  alkalmasak  az  új  feladatokhoz  kapcsolódó  készségek
továbbítására,  átadására.  Nem,  vagy  csak  esetlegesen  képesek  az  alulról
jövő  integrált,  civil  kezdeményezések  menedzselésére.  Nem kapcsolódnak
szervesen egyetlen meglévő fejlesztési intézményhálózathoz sem.

 A közművelődés meglévő területeinek a beszűkülése. Tovább csökkenhet az
intézmények  által  vezérelt  hagyományos  közművelődési  tevékenységek
száma és minősége is, miközben nem nő az öntevékeny, köz- és közösségi
feladatot  ellátó  civil  szervezetek  szerepe.  A  közművelődési  tevékenység-
struktúra beszűkül, zárttá válik, nem lesz átjárás más alrendszerekhez. Nő a
közművelődési szolgáltatásból kirekedt rétegek száma és aránya.

Kiemelt városi rendezvények

Magyar Kultúra napja - január 22.
Móra Ferenc halálának évfordulója - február 8.
1848/49-es szabadságharc évfordulója – március 15.  
Városalapítók Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál - május 24.
Móra Ferenc születésének évfordulója – július 19.
Petőfi Sándor Emléknap – július 31.
Félegyházi Napok - Szent István ünnepe – augusztus 20.
Kiskun  gasztronómiai  fesztivál  –  szeptember,  hétvégék  (Libafesztivál,  Kunsági
Bajuszfesztivál, Kiskun szüret - szüreti felvonulás, Halászléfőző verseny)
Az aradi vértanúkra való megemlékezés - október 6.
Az 1956-os forradalomra való megemlékezés - október 23.
Petőfi Sándor születésnapja – december 31.
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Városalapítók Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál 

Kiskunfélegyháza (május 24-hez legközelebbi hétvége)
Rendezvény  jellege:  Szabadtéri  kulturális  és  szórakoztató  programok,  koncertek,
városi  kitüntetések átadása, kiállítások, hagyományőrző civil  szervezetek műsorai,
kézműves kirakodó vásár, gasztronómiai programok. Több ezer fő látogatót fogadó
rendezvénysorozat.

A Városalapítók Napja Kiskunfélegyháza törökök által történt elpusztítása utáni, a 18.
századi újratelepítésének, alapító elődöknek állít emléket. Ekkor kerül sor a város
kitüntető  címeinek,  díjainak,  elismeréseinek  kiosztására  is.  A programsorozat  az
idegenforgalmi  „vérkeringésbe  kapcsolódik  be,  a  szervezők  várják  azok
„hazalátogatását”, akik elszármaztak, akik itt tanultak, itt voltak katonák, valamennyi
időn  keresztül  éltek  már  városunkban,  és  szerettek  itt  élni,  hogy  kötődésüket
erősítsük,  és  a  kapcsolatokat  fenntartsák.  Érzelmi,  szellemi,  történelmi  és
idegenforgalmi  jelentőséget  is  tulajdonítunk  a  rendezvénynek.  A korábbi  években
nagy  siker  koronázta  a  biogazdaság  helyzetével  foglalkozó  előadásokat  és
bemutatókat,  a  Kiskun  Múzeum  konferenciáit,  kiállításait.  A  képzőművészeti
alkotások tárlataira, a kiskunfélegyházi Zenebarátok és a kiskunfélegyházi Koncert
Fúvószenekar hangversenyeire, valamint a helyi civil kulturális egyesületek, előadók
műsoraira, a Félegyházi Táncszínház előadásaira is sokan voltak kíváncsiak. 2003-
ban  a  Kossuth  Rádió  programokban  rendkívül  gazdag,  színvonalas
rendezvénysorozatnak  ítélte  a  Városalapítók  Napját.  2004-ben  a  Duna  TV  a
példaértékű hagyományápolást emelte ki tudósításában. A veszprémi TV 2005-ben
így kezdte tudósítását az eseményről: „A kultúra fővárosa Kiskunfélegyháza 2005.
május  17-22  között.”  A  szabadtéri  színpadokon  országosan  ismert  együttesek
koncertjei,  hagyományőrző  programok,  gyermekműsorok  szórakoztatják  a
kicsinyeket, nagyokat egyaránt. 

A Városalapítók Napja Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál programsorozatában a
város  vonzáskörzetében  lévő  települések  hagyományőrző  csoportjainak  is
bemutatkozási lehetőséget kínált. 

27



Kiskunfélegyháza Város Közművelődési Koncepciója 2012 - 2017

Jelentősebb városi rendezvények

Megemlékezés a Don-kanyar elesettjeiről - január
„A város és az egyház” Szentmise a városért - február
Félegyházi Farsang - február
Holló László festőművész születésének évfordulója - március
Költészet napja - április
Föld napja - április
Gulyásfőző verseny és fesztivál - május
Béke- nap - május 
Városi Gyermeknap - május
Miénk Itt a tér szabadtéri kiállítás - május
Hősök Napja - május
Ünnepi Könyvhét - június
Pedagógusnap - június 
Boczonádi Szabó József 1848-as honvéd tábornok sírjának koszorúzása - június
Szent Iván éji mulatság - június
Miskolczi István labdarúgó emléktorna – június 
Múzeumok éjszakája - június
Semmelweis ünnepség – július
Aratófesztivál - július
Lakótelepi Fesztivál – szeptember
Kulturális Örökség Napjai - szeptember
Autómentes nap - szeptember
Zene Világnapja - október
Idősek Világnapja - októbert
Halottak Napja - november
Móra Márton koszorúzás - november
Szociális Munka Napja – november
Böllér fesztivál – december
Luca-napi mulatságok - december
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Kiskunfélegyháza turizmusa és külkapcsolatai

Kiskunfélegyházának az elmúlt 20 év alatt jelentős és sokrétű kapcsolatrendszere
alakult  ki  Európa  számos  településével.  Ezen  kapcsolatok  különböző  területekre
terjednek ki, úgy mint a kultúra, oktatás, sport, intézményi kapcsolatok.

A  város  rendszeresen  meghívja  e  települések  polgárait,  képviselőit  a  városi
rendezvényekre, akik örömmel részt vesznek a rendezvényeken. Ezen kívül számos
meghívás érkezik partnervárosainkból, melyeknek rendszeresen eleget teszünk. 
A rendezvények alkalmával  lehetőség nyílik  egymás kultúrájának megismerésére.
Ennek  kapcsán  több  kiskunfélegyházi  egyén  és  család  között  alakult  ki  szoros
kapcsolat.

Kiskunfélegyháza  több  olyan  határ  menti  kapcsolattal  rendelkezik,  ahol  nagy
számban élnek magyarok. Ezen kapcsolatok legfőbb célja a határon túli magyarság
kultúrájának megőrzése, illetve a magyarságtudat erősítése. 

Rendszeres kapcsolatot ápolnak az egyes települések képzőművészei. Alkotásaikat
minden évben közös kiállítások formájában ismerheti meg a közönség.

A partnervárosi hálózat segítségével lehetőség nyílik nagy összegű Európai Uniós
pályázatok elnyerésére, melyeknek megvalósítása egyre jobban erősíti a köteléket a
partnerek között. Ezen pályázatok segítségével minden évben más partnervárosban
megrendezésre kerül a Fiatalok Európáért találkozó, a Családok Európáért találkozó,
illetve a Kiskun Kupa sportrendezvény. 

Kiskunfélegyháza  jelenlegi  dokumentáltan  aláírt  testvérvárosai: Németország  –
Braunfels;  Románia  (Erdély)  –  Korond;  Dánia  –  Kjellerup,  2009-től  Silkeborg;
Franciaország  –  Die;  Románia  (Erdély)  –  Segesvár;  Olaszország  –Feltre;
Franciaország  –  Bagnols  sur  Ceze;  Szlovákia  (Felvidék)  –  Uhrovec  (Zayugróc);
Ukrajna (Kárpátalja) – Mezővári; Szerbia (Délvidék) – Kikinda,.
Kiskunfélegyháza  jelenlegi  nem  dokumentált,  de  jól  működő  partnervárosi
kapcsolatai: Anglia  –  Newbury;  Belgium  –  Eeklo;  Spanyolország  –  Carcaixent;
Torontál Torda; Románia (Erdély)  - Torda; Ukrajna (Kárpátalja) – Beregszász.

1. Bagnols-Sur-Céze (Franciaország) 
17  évre  visszanyúló,  rendszeres,  folyamatos  kapcsolat  van  Kiskunfélegyháza  és
Bagnols sur Ceze között. Több alkalommal rendezett Kiskunfélegyháza Bagnolsban
kiállítást,  ahol  helyi  festők  és  fiatal  színjátszók mutatkoztak  be.  Braunfels  mellett
Bagnols a testvérvárosi kapcsolatrendszer egyik fő mozgatórugója. 
A  testvérvárosi  dokumentum  aláírására  2010.  május  23-án  került  sor
Kiskunfélegyházán, 2010. november 20-án Bagnolsban. 
A város részt vesz az Ifjúság Európáért, a Családok Európáért, a Kiskun Kupa és
egyéb a testvérvárosokkal és pályázatokkal kapcsolatos programokban is.
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2. Braunfels (Németország)
1992  óta  aláírt,  tartalmas,  jól  működő  kapcsolata  van  Kiskunfélegyházának  a
várossal,  amely  a  partnervárosi  kapcsolatrendszer  fő  mozgatórugója.  Valójában
köréjük épült az egész testvérvárosi rendszer. 2003. június első felében erősítettük
meg a 10 éves partnervárosi kapcsolatot Braunfelsben. 
A város részt vesz az Ifjúság Európáért, a Családok Európáért, a Kiskun Kupa és
egyéb a testvérvárosokkal és pályázatokkal kapcsolatos programokban is.
Az  Európai  Uniós,  partnervárosi  pályázatok  elkészítésében  meghatározó szerepe
van.

3. Carcaixent (Spanyolország)
A  kapcsolat  a  spanyol  várossal  igen  jó,  rendszeresen  kap  Kiskunfélegyháza
meghívást  a  spanyol  település  rendezvényeire,  illetve  spanyol  delegációk  is
képviseltetik magukat rendezvényeinken.
A város részt vesz az Ifjúság Európáért, a Fiatal Családok Európáért, a Kiskun Kupa
és egyéb a testvérvárosokkal és pályázatokkal kapcsolatos programokban is.

4. Die (Franciaország)
1995-óta kiemelkedően jó és tartalmas a francia várossal a kapcsolat. A testvérvárosi
dokumentum aláírására  2000-ben  került  sor.  Iskolák  látogatása,  csereprogramok,
civil  szervezetek  találkozói,  borfesztiválok,  alkotótáborok  és  a  fiatalok  találkozói
jellemzik a kapcsolatot.
Jelenleg minden évben ide érkezik illetve minden második éven Die-be utazik egy
30-40 fős városi csoport. 

5. Eeklo (Belgium)
1992 óta van kapcsolatunk a belga várossal,  akik  igen aktívan részt  vesznek az
Ifjúság  Európáért,  a  Családok  Európáért,  a  Kiskun  Kupa  és  egyéb  a
testvérvárosokkal és pályázatokkal kapcsolatos programokban is.

6. Feltre (Olaszország)
1992 óta egy igen aktív,  sokoldalú,  elsősorban a sporton alapuló kapcsolata van
Kiskunfélegyházának  a  várossal.  A  testvérvárosi  kapcsolat  aláírására  2006-ban
került  sor.  Rendszeresen  megrendezik  a  Fal  körüli  futást,  melyen  a  félegyházi
tűzoltók  aktívan  részt  vesznek.  Minden  évben  megrendezésre  kerül  a  feltrei
Művészeti  Fesztivál,  melyre  többször  utaztak  már  Kiskunfélegyházáról  képző-  és
alkotóművészek.  Az  olasz  iskola  igen  jó  kapcsolatot  ápol  a  helyi  Móra  Ferenc
Gimnáziummal. A város részt vesz az Ifjúság Európáért, a Családok Európáért, a
Kiskun  Kupa  és  egyéb  a  testvérvárosokkal  és  pályázatokkal  kapcsolatos
programokban is.

7. Kikinda (Szerbia)
1986 óta működő kapcsolat, testvérvárosi dokumentum aláírására 2011. augusztus
20-án  került  sor.  Az  utóbbi  években  igen  jól  működő,  tartalmas  kapcsolat,  mely
egyrészt a kisoroszi erőfeszítéseket is mutatja. Közelsége miatt igen sokrétűek és
gyakoriak a találkozók, mely a kulturális (pl.  Tökfesztivál,  Fúvószenekari  fesztivál,
Néptánc-találkozó), az ifjúsági (közös rendezvények, színjátszó találkozók stb.), sport
és egyéb szociális ágazatok találkozóit öleli fel. A szerbiai Fejős Klára Általános 
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Iskola  és  a  kiskunfélegyházi  Darvas  József  Általános  Iskola  között  is  egy
együttműködési megállapodással megalapozott kapcsolat van. 
Több, nagy összegű pályázatban (Phare-Interreg illetve 2010-ben az IPA Magyar-
Szerb pályázatban) partnerként szerepel.

8. Kjellerup –Silkeborg (Dánia)
1990  óta  van  kapcsolata  Kiskunfélegyházának  a  várossal,  melyet  1998-ban
testvérvárosi dokumentummal erősítettünk meg. 
A szociális intézmények, iskolák, diákok, fúvószenekari találkozó mind a kapcsolatot
jellemzik. A kapcsolattartás egyik fő tényezője a Kecskeméti Dán Kulturális Intézet,
akik  szinte  minden  évben  egy  kamionnyi  adományt  –  kórházi  ágyakat,
betegemelőket,  járókereteket,  számítógépeket,  bútorokat,  ruhákat  stb.  -  gyűjtenek
Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza részére is.  
A dán közigazgatási rendszer reformja miatt Viborg megye közigazgatási központja
Silkeborg  városa  lett,  ezért  2009  szeptemberében  a  már  aláírt  testvérvárosi
kapcsolatot megerősítettük Silkeborg városával.

9. Korond (Románia)
1990  óta  van  az  erdélyi  várossal  igen  jó  kapcsolatunk.  1993-ban  írtuk  alá  a
testvérvárosi  dokumentumot.  Meghívásainknak  szinte  minden  alkalommal  eleget
tesznek és mi is minden évben meghívást kapunk fontosabb rendezvényeikre illetve
az  árcsói  Vásárra.  A két  település  kapcsolatára  jellemző  a  személyes,  családok
közötti  kapcsolat,  ezen  túlmenően  a  civil-  és  kulturális  szervezetek,  a  sport,  a
futballisták, és a birkózók hagyományos kapcsolata. 

10. Newbury (Anglia)
1992 óta van kapcsolatunk az angol várossal. Szinte minden évben utazik hozzájuk
Kiskunfélegyházáról valamilyen delegáció. Így megfordultak már diákok, művészek,
sportolók,  és  a  szociális,  a  rendészeti  területről  szakemberek  is.  Minden  évben
megrendezésre kerül a Városi Művészeti Fesztivál, ahol rendszeres meghívást kap a
fúvószenekarunk. 
A város aktívan részt vesz az Ifjúság Európáért,  a Családok Európáért,  a Kiskun
Kupa és egyéb a testvérvárosokkal és pályázatokkal kapcsolatos programokban is.

11. Segesvár (Románia)
1990  óta  van  kapcsolatunk  a  várossal.  2001-ben  aláírtuk  a  testvérvárosi
dokumentumot. Igen jó és tartalmas kapcsolat van a két város között. Ez megjelenik
a  szociális  ágazatok  látogatása,  iskolai  kirándulások,  ifjúsági  találkozók  területén
illetve a különböző rendezvények: a sport területén a minden évben megrendezésre
kerülő futás, a képzőművészetek területén a minden évben megrendezésre kerülő
Középkori Művészeti Fesztivál, illetve néptánc és fúvószenekari találkozók keretében
is. Természetesen a legfőbb kapcsolódási pontunk a Petőfi Sándor nevéhez fűződő
rendezvényeket, találkozókat jelenti.
Korondi  és segesvári  testvérvárosunkat  egyre több nyugati  város is  kapcsolódási
pontként tekinti egy esetleges jövőbeli testvérvárosi kapcsolatként. Segesvár 2011-től
bekapcsolódott az Európai Uniós hálózati projektbe.
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12. Uhrovec (Szlovákia)
Habár a várossal már 1990-ben elkezdődött a kapcsolat ez igazán sikeres csak az
utóbbi  években  lett,  melynek  eredményeként  a  testvérvárosi  dokumentumok
aláírására 2010. május 23-án sor került. Kulturális és politikai kapcsolatok jellemzők
a két városra.
Rendszeresen eleget  tesznek meghívásainknak,  és  minden évben utazik  magyar
delegáció a településre. 

13. Mezővári (Ukrajna)
1991-ben kezdődött  a  kapcsolat.  Testvérvárosi  dokumentum aláírására  még nem
került  sor.   A  kapcsolatunk  a  településsel  a  szociális,  kulturális  és  a  fiatalok
találkozójára terjed ki.
Rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek illetve minden évben mi is meghívót
kapunk a Falunapokra. 

14. Alsószeli (Szlovákia)
1993-ban  kezdődött  kapcsolat.  A  településsel  nem  folytatunk  aktív  kapcsolatot
jelenleg.  Korábban  a  szociális,  kulturális  és  az  ifjúság  területeit  ölelték  fel  a
találkozók.

15. Beregszász (Ukrajna)
1991-ben  kezdődött  kapcsolat. A  településsel  nem  folytatunk  aktív  kapcsolatot
jelenleg.  Korábban  a  szociális,  kulturális  és  az  ifjúság  területeit  ölelték  fel  a
találkozók.

16. Fehéregyháza (Románia)
A  kapcsolatunk  Petőfi  Sándor  költőnk  emlékének  ápolásán  alapul.  Halálának
évfordulójáról  a  két  város  rendszeresen  közösen  emlékezik  meg.  Ugyanakkor
Fehéregyházáról  is  gyakran  érkezik  delegáció  a  félegyházi  megemlékezésre,
rendezvényekre. 

17. Torda (Románia)
1989-ben kezdődött,  jól  működő kapcsolat.  Meghívásainknak rendszeresen eleget
tesznek, illetve Kiskunfélegyházáról minden évben utazik delegáció a településre. 
A találkozók a szociális, kulturális és az ifjúság területeit ölelik fel. A Tordai Napokra
augusztusban minden évben kisebb delegáció utazik. A testvérvárosi dokumentum
aláírására 2012-ben kerül sor. 

18. Torda (Vajdaság)
A település meghívásainknak rendszeresen eleget tesz, illetve Kiskunfélegyházáról
minden  évben  kisebb  delegáció  utazik  az  Aracs  Pusztatemplom  emléknap
rendezvényre. Dán testvérvárosunk, Kjellerup rendszeresen támogatja a települést
adományaival. 
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III. KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁST 
BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNYEK,
KÖZMŰVELŐDÉSBEN RÉSZTVEVŐ 
SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK

Önkormányzati közművelődési 
feladatellátást biztosító intézmények

Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és
Közösségi Ház

Városi könyvtár - Hattyúház
Kiskunfélegyháza  város  szívében  egy  jellegzetesen  szép,  klasszicista  stílusú
műemléképület vonja magára az ide látogató és az itt élő ember figyelmét egyaránt:
a  jeles  Petőfi-emlékhely,  a  Hattyúház,  amely  1952  óta  ad  otthont  a  városi
könyvtárnak.  Az épületen nagyobb felújítás  1966 óta nem történt,  az azóta  eltelt
évtizedekben állaga leromlott. 

Állami címzett támogatásból és helyi önkormányzati támogatásból közel 470 millió
forintból  megújult  és  kibővült  a  Hattyúház.  A rekonstrukció  két  lépcsőben  zajlott:
elsőként az új épületszárny készült el 2007-ben, majd 2008-ban a műemléképület
külső  és  belső  felújítása  történt  meg.  Ennek  köszönhetően  ma  a  XXI.  századi
igényeknek  megfelelő,  korszerű  könyvtárépület  áll  a  könyvtárhasználók
rendelkezésére a város központjában. A bővítés eredményeképpen ma 2000 m2-en
vehetők igénybe a könyvtár szolgáltatásai.
Az új épületszárny földszintjén kapott helyet a felnőtt kölcsönző, a folyóirat-olvasó és
az olvasóterem, emeletén pedig a Gyermekbirodalom várja kis olvasóit. A megújult
Hattyúházban  található  a  Helyismereti  gyűjtemény,  az  Internetes  részleg  és  a
Médiatár.  Rendezvény-  és  kiállítóterme  irodalmi  esteknek,  könyvbemutatóknak,
kiállításoknak  biztosít  helyet.  Ruhatár  is  rendelkezésére  áll  a  könyvtárba
látogatóknak.
A teljes épületegyüttes ünnepélyes átadására 2008. november 4-én került sor. 

A  felújított  és  kibővített  épület  számtalan  lehetőséget  kínál  a  városi  könyvtár
számára,  hogy  folytassa  eddigi  rendezvényeit,  valamint  olyan  új  programokat
szervezzen, amelyekkel más közönséget is megszólíthat (pl. a gyermekeket és 
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szüleiket,  illetve az idős korosztályt),  és amelyekkel az érdeklődés középpontjába
állíthatja az intézményben folyó tevékenységet.
Rendezvény- és kiállítóterme, kamaraterme és nyári időszakban a zárt udvar kedvelt
kiállítóhellyé váltak városunkban. A rendezvények szervezésénél figyelembe veszik -
lehetőségeinkhez mérten - a könyvtár használóinak felmerült igényeit, ötleteit.

A városi könyvtár kiemelt rendezvényei: a Magyar Kultúra Napja, az Internet Fiesta, a
Költészet Napja, a Városalapítók Napja, az Ünnepi Könyvhét, a Könyves Vasárnap
programjai, valamint a Petőfi- és Móra-rendezvények.
Programjaikat  gyakran együtt  szervezik a városi  önkormányzattal,  a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesülettel, intézményekkel, civil szervezetekkel. Fontosnak tartják
a helyi értékek, a hagyományok, jeles személyiségeink emlékének méltó ápolását.
Részt  vesznek  a  város  nemzetközi  kapcsolatainak  ápolásában  könyvbemutatók,
irodalmi találkozások szervezésével, kiállítások rendezésével.
Új és sikeres kezdeményezésünk a Hattyúkerti zenés esték nyári programsorozata,
amelyben  a  város  zenei  életének  fiatal,  tehetséges  és  ismert  személyiségei,
együttesei mutatkoznak meg.
A  lakosság  ügyintézéséhez  járulnak  hozzá  a  NAV  (volt  APEH)  kihelyezett
ügyfélszolgálatának  biztosításával  és  szakembereinek  előadásával  (pl.
mezőgazdasági  őstermelők  adózásával  kapcsolatban,  valamint  az  adóbevallások
elkészítése).
Gyermekprogramjaik közül  kiemeljük a Himnusz- és Szózatmondó versenyeket,  a
Kazinczy-szépolvasó  versenyt,  a  Születés  Hete,  a  nyári  olvasó-  és  helytörténeti
táborok, a helytörténeti  vetélkedők és az őszi  mesemondó találkozók programjait,
valamint a legkisebbek, ill. szüleik számára szervezett Betűbölcsi rendezvényeit. 
Szolgáltatásaik  technikai  feltételei  uniós  pályázatnak  (TIOP  1.2.3.-2009)
köszönhetően  megújultak,  korszerű  informatikai  eszközök  beszerzésére  nyílt
lehetőségük.
Elsődleges célul  tűzték ki,  hogy az internetes és számítógépes könyvtárhasználat
minél nagyobb teret nyerjen. Ennek két alapvető pillére a TextLib könyvtári rendszer
olvasóbarát használatának népszerűsítése és a városi könyvtárak körében elsőként
vezették be az RFID (könyv- és olvasóazonosító rendszer) technológiát.
Az olvasók körében népszerű a 24 órában használható könyvbedobó rendszerük,
valamint a gyengénlátó / idős olvasók körében a képnagyító eszközük is sikeres.
Állandó 24 órás könyvtári katalógust hoztak létre, amelynek segítségével az olvasók
akár  a  könyvtáron  belül  elhelyezett  olvasói  terminálon,  akár  otthonról,  saját
számítógépük  segítségével,  interneten  elérhetik  a  könyvtárban  található
dokumentumok adatait.
A katalógus lehetőséget  biztosít  a dokumentumok keresésére és az olvasók által
kölcsönzött dokumentumok lejárati idejének megtekintésére. 
Honlapuk  (www.psvk.hu)  naprakészen,  friss  hírekkel  szolgál  mindazoknak,  akik
használják portálukat.
A  városi  könyvtár  helyismereti  gyűjteménye  fontos  szerepet  tölt  be,  mind  a
helytörténeti  kutatók,  mind a diákság,  mind a városi  önkormányzat  igénybe veszi
értékes állományát. A városi könyvtár a helytörténeti kutatás egyik műhelye, a helyi
kiadványok sokasága látott napvilágot az elmúlt időszakban. 
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Művelődési központ Ifjúsági és Közösségi Ház
A Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  és Művelődési  Központ,  korábban Móra Ferenc
Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház 2008. augusztus 1-től az intézmény
főépületében, a Petőfi tér 1. számú, ún. Korona épületben helyezkedik el.  
Már megnyitásakor (1887. január 19.) nemcsak vendéglői célokat szolgált,  hanem
kulturális funkciókat is betöltött. 
1957-ben költözött falai közé a Művelődési Központ. 1986 őszére a ház már szinte
életveszélyesé vált, annyira leromlott. Szükségessé vált újjáépítése, amely 1987-ben
el is kezdődött. Felújítása végül 1996 márciusára valósult meg. 
Az  épület  aulája  főként  grafikai  kiállítások  megrendezésére  ad  lehetőséget,  az
emeleten  260  fő  nézőközönséget  befogadó  színházterem  található  kiszolgáló
helyiségekkel,  színházi  és  pódium  előadások,  koncertek,  konferenciák,
nagygyűlések, értekezletek, bemutatók, filmvetítések fogadására. Mobilrendszerének
köszönhetően  átrendezhető  kiállítások,  állásbörzék,  bálak,  lakodalmak,  táncos
rendezvények megtartására is.  E szolgáltatásokhoz komplett hang- és fénytechnika
is  igényelhető.   A színházterem mellett  a  kamaraterem kiválóan alkalmas kisebb
pódium  előadások,  családi  rendezvények,  értekezletek,  megbeszélések,
tanfolyamok,  oktatások,  kiállítások,  árubemutatók  megtartására.
Tanfolyami  és  foglalkoztató  helyiségek,  számítástechnikai  oktatóterem,  kézműves
foglalkoztató  terem  és  a  Korona  utcai  Karrier  Központ  teszi  teljessé  a  ház
tevékenységét.
A kisebb termek klubfoglalkozásoknak és tanfolyamoknak adnak helyet.

2009-ben  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  49  millió  Ft-ot  nyert  az  Új
Magyarország Terv Dél-alföldi  Operatív Programjának a „Móra Ferenc Művelődési
Központ  Ifjúsági  és  Közösségi  Ház  bővítése”  című  (DAOP-2008-4.1.3.A.B)
pályázatán, a volt Korona Szálló felújítására, valamint a volt Kiskun Borozó ifjúsági
közösségi térré alakítására. A teljes beruházás 55 millió forint volt, az önkormányzat
5,5  millió  forinttal  járult  hozzá  a  felújítási  programhoz.
2010 márciusában fejeződött be az építés, ettől az időponttól kezdve megtörtént a
használatbavételi  engedélyek  beszerzése,  a  felújított  helyiségek  berendezése,
gépek, eszközök beszerelése, beüzemelése. A projekt zárására 2010. május 23-án
ünnepélyes keretek között került sor. 

A megvalósítást követően 450 m2-rel nőtt meg a Művelődési Központ területe, amely
még több csoportot, szakkört, rendezvényt tud befogadni. A felújítás egyben akadály-
mentesítést  is  jelentett,  ami  nagy  hiányossága  volt  eddig  a  háznak.  A teherlift
átalakításával könnyebb az emeletre közlekedni a nehezen járó embereknek is, a
korszerű  termek  ajtói  elektromosan  is  nyithatók,  az  indukciós  hurok  segíti  a
hallássérülteket, és az irányítótáblák segítségével a vakok és gyengénlátók is tudnak
tájékozódni az intézményben. A szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket a ház
helyiségeiben, programjain, ahol a résztvevők hasznosan tölthetik el szabadidejüket. 

Az intézmény számos művészeti és művelődési közösséggel, valamint a kistérség
kulturális szférájával is élő kapcsolatot tart fenn. 
A  Művelődési  Központ  szolgáltatásai  a  kiskunfélegyházi  kistérség  települései
számára  is  elérhető.  Az  intézmény  több  alkalommal  valósított  meg  a  kistérség
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együttműködésével  programokat.  Ezek  közül  a  legjelentősebb  a  HEFOP-3.5.4,
amely a helyi és kistérségi álláskeresőknek nyújtott segítséget.

A szolgáltatásnyújtás  alaptevékenysége az intézmény alapító  okiratában rögzített:
„Városi  közművelődési  és  kulturális  tevékenység  intézményi  tervezése  és
szervezése,  a  városi  önkormányzat  által  jóváhagyott  alapító  okirat  és  helyi
közművelődési rendelet alapján az alábbi főbb tevékenységi formákban:

 kulturális szolgáltatás, szórakoztatás, 
 közösségi művelődési szolgáltatás
 gyermek- és ifjúsági programok
 kiállítások
 közösségi tér biztosítása
 városi,  társadalmi  ünnepek  szervezése,  nagyrendezvények  szervezése,

lebonyolítása
 táborok szervezése
 képzés, átképzés
 egyéb szolgáltatások: helyiségek, eszközök bérbeadása.

A hagyományos formák mellett számos új forma is megjelent szolgáltatásai között:
Miénk itt a tér, a Libafesztivál, Szent Iván éji mulatság, Múzeumok éjszakája, Luca
napi rendezvények. 
Az iskolai szünetekben rendszeresek a táborok. 
Számos civil  szervezet  számára  nyújt  találkozási,  közösségi  alkalmat  a  megújult
szárny. 
A közösségi terek kialakításával és a programok sokszínűségével új találkozási pont
született a városban.

Emlékhelyek, közérdekű muzeális gyűjtemények

Móra Ferenc Emlékház (Móra Ferenc szülőháza) 
A Daru utcai szülőház 19. század közepén készült nádtetős épület, ahol 1879. július
19-én  először  látott  napvilágot  Móra  Ferenc.  1971-ben  felújították,  és  az  író
munkásságát bemutató emlékhellyé alakították. 

Petőfi Sándor Emlékház (Dulity Tibor festőművész állandó kiállításával) 
Az  egykori  Petrovits  -  portán  álló  kőépület  falán  ma  emléktábla  hirdeti,  hogy  a
legnagyobb magyar költő itt élte gyermekéveit. Az állandó kiállítás koszorús költőnk,
Petőfi Sándor és korának helyi vonatkozású emlékeit mutatja be.

2012-től  mindkét  kiállítóhely  üzemeltetését  a  Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  és
Művelődési Központ végzi. A muzeális szakfelügyeletet a Kiskun Múzeum látja el.
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A közművelődésben közreműködő intézmények

Kiskun Múzeum 
A  Kiskun  Múzeumot  Kiskunfélegyháza  városa  alapította  1902-ben.  Az  egyre
gyarapodó  gyűjtemények  1941-ben  került  az  egykori  Kiskun  Kapitányság
székházába.  A hatalmas barokk épületegyüttes  méltó  őrzője  és  bemutatóhelye  a
város és a Kiskunság múltjának. 
A  főépület  és  a  tömlöc,  amely  egykor  helyet  adott  a  Kiskunság  közigazgatási
ügyintézésének  és  ahol  a  kerület  rabjait  tartották  fogva,  1794-ben  nyerte  el  mai
formáját.
A főépületben Holló László, Szántó Piroska és Morell Mihály képzőművészek tárlatai
láthatók,  valamint  az  emeleti  kiállítótér  mutatja  be  Kiskunfélegyháza  régészeti,
történeti, néprajzi, irodalmi emlékeit.
A Kiskun Kapitányság hajdani egyemeletes tömlöce, ma börtönmúzeum, az egykori
börtönudvaron áll a Pajkos - Szabó féle műemlék szélmalom, valamint egy Árpád-
kori veremház rekonstrukció.
A Múzeum közművelődési koncepciója, hogy aktívan jelen legyenek a város és a
kistérség  közművelődési  életében.  Mindez  múzeumpedagógiai  munkán  keresztül
valósul  meg.  Feladatuknak tekintik  a  helyi  identitás erősítését,  történelmi  múltunk
megismertetését,  a  jelenkori  kultúra  értékeinek  ápolását.  Rendszeresen  tartanak
múzeumi játszóházakat, amely honismeretre épül, kiállításokat. 

Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület
Az  intézmény  alapító  és  felügyeleti  szerve  a  Szakszervezeti  és  Munkahelyi
Művelődési Intézmények Egyesülete. Működése folyamatos, az alapítás előtt (1995)
a  SZOT  intézménye  volt.  A  tradicionális  közművelődési  formák  megtartója,  kis
közösségek,  klubok,  csoportok  összefogója.  Vállalja  az  intézmény  helyi  jellegét,
meghatározottságát.  Helyi  érdekekre,  szükségletekre  építi  működését.  Kiemelt
szerepet  játszik  a  közösségi  művelődési  szokások  megőrzésében,  elősegítve  a
lokálpatriotizmust, a helyi identitás megerősödését. Több mint 22 működő csoport jár
be rendszeresen a Szakmaközi Művelődési Házba. A szervezetek jelenlétén felül,
rendszeresen tartanak magas színvonalú képző, ipar és népművészeti kiállításokat,
más  rendezvényeket.  A  várossal  az  intézmény  vezetőnek  jó  a  kapcsolata.  Az
Önkormányzattól 2003-tól évente közművelődési megállapodást köt. 

Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Profil: 12 évfolyamos művészetoktatás. Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágban,  alapfokú  művészetoktatás  táncművészeti,  képző-  és  iparművészeti,
színművészeti - bábművészeti ágban, középfokú művészetoktatás hangszeres zene,
képzőművészet és társastánc művészeti ágban.
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A közművelődésben résztvevő civil szervezetek

Egyesületek:

Kiskunfélegyházán a kultúra közvetítő civil szerveződések színes, az egész várost
átfogó  közcélú,  közhasznú  tevékenységet  folytató  szolgáltatásokat  nyújtó
önszerveződések,  amelyek  az  emberi  értékek  hordozói,  hagyományok  megőrzői,
gazdagítói  és  számos  helyen  a  jövő  letéteményesei.  A  civil  szervezetek  egyre
erősödő  részvétele  a  közéletben  azt  jelenti,  hogy  3-5  ezer  fő  a  taglétszám.
Szolgáltatásaik  révén,  a  rendezvényeik  kapcsán  10-12  ezer  emberrel  állnak
kapcsolatban. 

Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
A kiskunfélegyházi  székhelyű  Móra  Ferenc  Közművelődési  Egyesület  elődje  még
1906-ban alakult meg Félegyházán. Hivatalos neve Kiskunfélegyházi Közművelődési
Egyesület, s ugyanilyen néven alakult ujjá 1988. június 6-án.
Megalakulása  óta  fontos  szerepet  tölt  be  a  város  kulturális  életében,  céljainak
megfelelően  jelenléte  a  közművelődés  minden  fontos  színterén  formálója  a  helyi
kultúrának.
Elsődleges  működési  területe  ugyan  a  város  és  környéke,  de  sokrétű
tevékenységének  eredményei,  valamint  regionális,  országos  és  határon  túli
kapcsolatai  az egyenrangú kultúrák együttműködésének szellemében szolgálják a
művelődés ügyét.
Tevékenységének akkor megfogalmazott céljai ma is helytállóak: 

 a város történelmi és kulturális hagyományainak ápolása 
 a helyi közművelődési tevékenység erősítése, hiánypótló szerep betöltése 
 irodalmi-művészeti  próbálkozások  kezdeményezése,  felkarolása  és

támogatása  nemcsak  helyi,  hanem  regionális,  országos  szinten  is  ápolja
többek között Falu Tamás, Haubner Károly, Holló Lajos, Holló László, Horváth
Zoltán,  Kossuth  Lajos,  Mezősi  Károly,  Móra  Ferenc,  Móra  István,  Petőfi
Sándor,  Szalay  Gyula  kultuszát  –  kapcsolattartás  a  határon  túli  kulturális
egyesületekkel (Korond, Beregszász, Fehéregyháza, Kikinda).

A célok megvalósítása érdekében 
 irodalmi  esteket,  helytörténeti  és  történelmi  előadásokat,  konferenciákat,

versenyeket szervez
 kiállításokat rendez; pályázatokat hirdet meg 
 éremsorozatot  ad  ki  (Szabó  József  őrnagy,  Mezősi  Károly  Petőfi-kutató,

Évfordulós és Móra bronzérmék) 
 kiadványokat jelentet meg (Mezősi Károly, Móra István, Fekete János élete és

munkássága;  Móra  emlékek  Kiskunfélegyházán;  Kossuth  képeslap;  Móra
képeslap;  Kiskunfélegyháza díszpolgárai;  Huszka József  élete;  Falu Tamás
emlékfüzet,  Petőfi  emlékezete Kiskunfélegyházán,  Petőfi-séta és Móra-séta
Kiskunfélegyházán,  Töredékek  Pásztor  Ferenc  életéből,  Szülőföldemen
különböző nyelveken), 
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 emléktábla  avatás  (Daru  utcai  ház:  Móra  Ferenc  tábla,  Seres  József
„mesekirály”, Pásztor Ferenc). Tagjainak száma közel 160 fő.

Története  során 1993-ban vette  fel  Móra  Ferenc nevét  azzal  a  céllal,  hogy még
nagyobb hangsúlyt  helyezzen a Móra-hagyományok ápolására,  a Móra Családdal
való kapcsolattartásra.
Közreműködött az 1993-ban megnyílt Petőfi Emlékszoba létrehozásában. 
Az  önkormányzatnál  kezdeményezte  1994-ben,  1999-ben  és  2003-ban  a  Móra
Emlékévvé,  2005-ben  a  Falu  Tamás  emlékévvé,  2007-ben  a  Petőfi  emlékévvé
nyilvánítást,  valamint  közreműködött  az  év  programjainak  megszervezésében,
lebonyolításában.
Nevéhez fűződnek többek között  az  óvodás korosztály  számára szervezett  Móra
mesedramatizálási  találkozók,  az  ált.  iskolásoknak  meghirdetett  Móra
képzőművészeti  pályázatok  és  mesemondó  versenyek,  a  Móra  konferenciák
megrendezése, a két Móra testvér emlékének: Ferenc és István együtt ünneplése.
2006-ban Móra emléktáblát avattak Beregszászon és 2007-ben Budapesten, Móra
István halálának 50. évfordulója tiszteletére.
A  határon  túli  települések  íróit,  költőit  bemutatkozásra  hívja  meg,  alkotóiknak
kiállításokat rendez, az egyesület tagjai számára kirándulásokat szervez. 
Tevékenységének  sokoldalúvá  tétele  érdekében  szekciókat  működtet:  irodalmi,
városvédő és helyismereti. Tagjait a Hírlevél útján és a www.morafke.hu honlapon
tájékoztatja. Elnök: Laczkóné dr. Szabó Klára.

Kiskun Múzeum Baráti Köre
Működési  területe,  tevékenysége  a  Kiskun  Múzeum  kulturális,  közművelődési
munkájának  segítése,  programszervezés,  rendezvényszervezés,  közgyűjteményi
publikációs munka, adománygyűjtés a múzeum javára.

Huszka József Hagyományőrző Egyesület
Működési  területe,  tevékenysége  a  népi  hagyományaink  ápolása,  közvetítése.
Rendezvényszervezés, közművelődési és ismeretterjesztő programok szervezése.

Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesület
Működési  területe,  tevékenysége  a  helyi  és  kistérségi  képzőművészek,  alkotók
közössége,  rendszere,  aktív  alkotómunka,  művésztelep,  táborok  szervezése,
kiállítások rendezése, művészeti oktatás. Vezető: Molnár István festőművész.

Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület
A Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület 2004. október 12-e (megalakulása)
óta  színvonalas  alkotó  és  előadóművészi  tevékenységével,  kulturális  jellegű
rendezvények szervezésével a város lakosságának szolgálatában működik. 
Az  egyesület  célja,  hogy felkutassa a  kiskunfélegyházi  fiatal  alkotó  tehetségeket,
szerepeltesse  az  előadásokban,  s  ezáltal  a  városhoz  való  kötődésüket  erősítse.
Elkötelezettsége,  hogy  minél  több  városi  civil  közösséget,  csoportot  bevonjon
rendezvényei  megvalósításába.  Az  egyesül  olyan  elkötelezett  tagokból  áll,  akik
maguk  is  valamilyen  művészeti  ág  vezetői,  vagy  a  közművelődésben
tevékenykednek.  Azért  tevékenykednek,  hogy  Kiskunfélegyházán  minél
színvonalasabb kulturális élet folyjon. A Táncszínház egy olyan szövetség, amelyben
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jelen vannak a helyi és kistérségi zenészek, képzőművészek, színészek, táncosok.
Mindegyikük életében fontos szerepet tölt be az, hogy állandóan megújulva széppel,
értékessel örvendeztetik meg az embereket. Elnök: Busáné Hajdú Blanka.
Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületének Kórusa
Kiskunfélegyházának régi időkre visszanyúló zenei hagyományai vannak. 
A kóruséneklés terén nagy tekintélyt és elismerést szerzett Kapus Béla karnagy, aki
hosszú, áldozatos, fáradhatatlan munkával nevelte ki azt a zeneszerető és zeneértő
gárdát,  akik  felnőtt  korukban  sem  fosztották  meg  magukat  a  kóruséneklés
élményétől. A Zenebarátok Egyesülete azzal a céllal alakult, hogy Kiskunfélegyházán
közreműködjék a hosszú távú kóruséneklés megteremtésében,  továbbvigye azt  a
hagyományt, melyet 1949-ben az Ifjúság Énekkar elkezdett. Az egyesület mai tagjai
részben az ifjúsági kórus volt énekesei, de sok más énekelni szerető tagot is találunk
soraiban: orvosok, mérnökök, pedagógusok, akik igazi lokálpatrióták, s akik olykor
nehéz  körülmények  között  is  nagy  fegyelemmel  és  pontossággal,  lelkesedéssel
vállalják a heti próbákat. A kórus a város zenei életében új színt jelent, alakulásakor
40  tagú,  24  nő  és  16  férfi  alkotta  vegyeskar,  mely  2005-ben  fennállásának  10.
évfordulóját  ünnepelte.  Ebből  az  alkalomból  különösen  fontosak  és  nagy
jelentőségűek voltak a 2005. év kulturális rendezvényei. Az együttes bemutatására
leghitelesebb az a programsorozat, amit az elmúlt 10 évben megvalósított. 
Vezető: Lukács Ferenc

Kiskunfélegyházi Fúvószenekari Egyesület
Általános  célkitűzésük:  az  ifjúság  zenei  nevelése,  az  általános  műveletség
kiszélesítése,  a  közösségi  szellem  kialakítása,  fejlesztése.   Részvétel  a  város
kulturális  életében,  szereplésekkel,  rendezvényeken,  ünnepségeken
közreműködéssel.  Megyei  és  országos  rendezvényeken,  versenyeken  való
szereplésekkel,  rendezvényeken,  ünnepségeken  közreműködéssel.  A  magyar
fúvószenei hagyományok ápolása és továbbfejlesztése.
Az Egyesület nyitott, a közhasznú szolgáltatásból tagjain kívül más is részesülhet.
Az Egyesület  tevékenysége során olyan közfeladatot  lát  el,  melyről  törvény vagy
annak felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek
vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Vezető: Jankovszki Ferenc

Padkaporos Táncegyüttes
Kiskunfélegyházán 1998-ban, lelkes, táncházba járó fiatalokból alakult az együttes.
Nevüket  nagyszüleink  hagyatékából  vették,  akik  padkaporos  bálakban  mulattak,
táncoltak,  porozták  össze  a  búbos  kemence  padkáját.  Az  együttes  élteti,  ápolja,
gyermekeinknek tovább adja e hagyományokat. Törekszik arra, hogy táncaik mellett
meséinket,  hagyományainkat,  jeles  napokhoz  kötődő  szokásainkat  is
megőrizzék,hogy  rohanó  világunkban  ezeket  az  ünnepeinket  őseink  módján,
büszkén megülhessük, megélhessük. Az elmúlt tíz év alatt az együttes sokfelé hírét
vitte Félegyházának. Városi ünnepségek mellett, melyeknek legtöbbször résztvevői,
de néha szervezői is /Libafesztivál, Bajuszfesztivál/, szerepeltek már környékünk sok
más  településén.  A  Megyejárás  című  produkcióval  megyénk  képviseletében
eljutottak  a Nemzeti Színház színpadára is. Európa számos országában mutatták
már  be  táncainkat,  kultúránkat  /Belgium,  Anglia,  Francia  és  Németország,
Olaszország  valamint  Vajdaság,  Erdély  és  Felvidék/.Utánpótlás  csoportjai már
óvodás,  kisiskolás  kortól  ismerkedhetnek  a  félegyházi,  s  környékbeli  gyerekek
táncainkkal, népi játékainkkal.  Vezető: Gulyás László.
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Művészeti csoportok:

Holló László Képzőművész Kör
Ötven éve működő, helyi  és kistérségi alkotókat magába foglaló közösség. Tagjai
kiállításokkal  rendszeresen  részt  vesznek  Kiskunfélegyháza  közművelődési
életében. 
Vezető: Molnár István.

Wesel Hugo Fotó Kör
A Wesel Hugó Fotókör 2007 májusában alakult meg Félegyházi Fotókör néven, azzal
a  céllal,  hogy  népszerűsítse  a  fotózást  és  gyűjtse  egy  közösségbe  a  hasonló
érdeklődési körű embereket. Aktív tagságuk mára mintegy 20 főből áll, akik között
lelkes  amatőröket  ugyanúgy  találunk,  mint  elismert  fotográfust.  A kör  tagjai  célul
tűzték  ki,  hogy  ráirányítsák  a  figyelmet  az  értékekre,  érzésekre  és  ezek  képi
megjelenítésére. Tevékenységüket és tudásukat pályázatokon mutatják be. A Wesel
Hugó  Fotókör  Kiskunfélegyháza  mellett  több  környékbeli  településen  is
bemutatkozott már, jó kapcsolatokat ápol a környékbeli és a távolabbi városokban
működő  fotóklubokkal,  így  például  a  kecskeméti,  a  szentesi,  a  szolnoki,  a
békéscsabai, a dunaföldvári valamint a gödöllői fotókörrel is. A kör 2008-tól tagja a
Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének (MAFOSZ) is. 
A Fotókör  hosszabb  távú  céljai  között  szerepel  a  vizuális  kultúra  iránt  érdeklődő
fiatalok  fotós  ismereteinek  bővítése,  Kiskunfélegyháza  eseményeinek,  épített  és
kulturális értékeinek dokumentálása.  A kör ezért  több alkalommal is csatlakozik a
városi  kulturális  rendezvényeihez,  együttműködik  a  civil  és  intézményi  kulturális
kezdeményezésekkel (pl.: Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Miénk Itt a Tér). 
Vezető: Kis - Czakó Imre

Széljáró Balladás
A több mint egy évtizede egyszemélyes vállalkozásnak indult,  ma már négy tagot
számláló együttes fokozatosan építkezett, nyerte el jelenlegi formációját. Akusztikus
hangszerekkel,  élő  játékkal  alakították  ki  hangzásvilágukat,  repertoárjukban  saját
szerzemények,  népi,  klasszikus  és  kortárs  irodalmi  alkotások  megzenésítése
szerepelnek.  Az  együttes  egyéni  stílusban,  a  hagyományosat  ötvözve  az  újjal,  a
balladai stílust is felhasználva, a rájuk jellemző módon közvetítenek gondolatokat,
szólalnak meg. Vezető: Vas László.

Kiskunfélegyházi Népdalkör és Citerazenekar
Hagyományőrző  csoport,  céljuk  elsősorban  a  helyi  és  az  alföldi  népdalok
közvetítése.  Versenyeken  többször  „Arany”  minősítést  szereztek,  gyakran
szerepelnek a város nagyobb rendezvényein. Vezető: Némedi László.

Vox Cumana
A „Kunság hangja” elnevezésű kamarakórus a város kulturális palettáját gazdagítja,
sikerrel szerepeltek már az ország számos településén. Vezető: Molnár Elvira.
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Cantanti Giovani kamarakórus
A közelmúltban  alakult,  fiatalokból  álló  kamarakórus  repertoárjában  a  klasszikus
zeneirodalom, illetve a magyar népdal hangzásvilágát feldolgozó (pl. Kodály Zoltán,
Bartók Béla) zeneszerzők művei alkotják. Vezető: Kiss Fekete Vilmos.

A civil szervezetek feladat és cél szerinti megoszlása

A  civil  szervezetek  folyamatosan  jelen  vannak  a  város  közművelődési  és
közéletében, mind a rendezvényeikkel, mind pedig a szolgáltatásaikkal. Kiegészítik
azt  a  területet,  mely  fehér  foltja  a  város  kulturális  életének.  A civil  szervezetek
együttműködnek az intézményekkel, annál is inkább, mert az infrastrukturális hátteret
elsősorban az intézményi háttérből tudja meríteni. Tevékenységük tartalma és aránya
jelentős a város kulturális életében.
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(Forrás: „Civilek Kiskunfélegyházáért 2000. A Millennium évében” c. kiadvány.  A közszféránál azokat
a  szerveződéseket  jelöltük,  melyek  olyan  céllal  jöttek  létre,  amelyek  közcélt  szolgálnak:  pl.
vagyonvédelem,  polgárőrség  stb.  Az  egyébnél  a  fentiekbe  be  nem  sorolhatóakat  értettük:  pl.
Elismerés  Alapítvány  stb.  Az  adatokból  kiderül,  hogy  a  civil  szerveződések jelentős  százalékát  a
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kulturális  és a sportközösségek teszik ki,  de jelentős az egészségügyi,  a szociális  és az oktatási
terület is.) 

Alapítványok

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  1996-ban  létrehozta  a  Félegyházi
Közművelődésért  Alapítványt  (1997-től  Közalapítvány),  melynek  célja,  hogy
„Kiskunfélegyháza  városban  a  közművelődést  szolgáló  helyi  kezdeményezések
elősegítése  és  megvalósítása  érdekében,  a  művelődéspártoló  és  művészeti
tevékenységet  folytató egyesületek,  alapítványok és különféle  egyéb közösségek,
további  egyének  számára  pénzügyi  támogatást  nyújtson.  Egyrészt  pályázati
kérelmek alapján, más felöl  pedig közvetlen céltámogatások formájában a városi,
nemzeti és állami ünnepek alkalmából.”

A Közalapítványt 1997. március 25-én Pk. 31/1997/2. sz. alatt a Bács-Kiskun Megyei
Bíróság  bejegyezte.  A Félegyházi  Közművelődésért  Közalapítvány  Kuratóriuma  8
fős. Elnökét és titkárát alapítóként a Képviselőtestület nevezi ki.   A Közalapítvány
Kuratóriuma évente legalább két alkalommal ülésezik. Minden évben meghatározza,
hogy melyik területét kívánja a közművelődésnek kiemelten támogatni. 
Induló  tőkéje  500.000  Ft  volt.  Az  alapító  évente  375.000  Ft-tal  támogatja  a
Közalapítványt.  A vagyoni  felhasználásról  a  Kuratórium  dönt  évente,  az  alapítói
vagyon 15% részaránya mindig a Közalapítvány vagyoni részét képezze

Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány

Alapítva: 1996. Alapította: Apró Ferenc
Az Alapítvány célja: az irodalommal foglalkozó tehetséges alkotók anyagi és erkölcsi
támogatása. Az Alapítvány támogatni kívánja a Kiskunfélegyházán és környékén élő
irodalomszerető  amatőr  alkotókat.  Ennek  érdekében  évente  egy  alkalommal
pályázatot  ír  ki  vers  és  próza  kategóriában,  melyet  a  helyi  médiában,  a  megyei
sajtóorgánumban, a helyi iskolákban, művelődési intézményekben teszünk közzé.
A beérkező jeligés pályázatokat sorszámmal látják el, majd külső és belső szakértői
bizottság véleményezi, s majd ennek értékelő jelentése után a kuratórium bírálja el. 
Az  ünnepélyes  eredményhirdetésre  mindenkor  a  Költészet  Napján  (április  11-én)
kerül sor a művelődési központban, ahol a díjazottakat jutalomban részesítik.
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IV. KOMMUNIKÁCIÓ

Félegyházi közlöny, helyi médiumok

A  közművelődési  programokról  a  város  lakossága  az  önkormányzat  hivatalos
honlapja,  a  helyi  sajtó,  TV  és  rádiók,  rendszeresen  megjelenő  programajánló,
műsorfüzetek útján, valamint plakátokon, hirdetőtáblákon és szórólapokon értesül.

Az  önkormányzat  által  fenntartott  Félegyházi  Közlöny  Kiskunfélegyháza és
vonzáskörzetének hírlapja. 1902-ben indult,  a  Félegyházi Hírlap és a  Félegyházi
Híradó vetélytársaként, megjelenését új helyi nyomda finanszírozta. Az első kiadó
nyomda Politzer Vilmosé volt, tőle szerezte meg a Feuer család a kiadási jogot, és a
Szabadelvű Párt, majd 1910-től annak utóda, a Nemzeti Munkapárt orgánuma lett.
1938 decemberéig jelent meg hetente. A vezércikket rendszerint a kiadó írta, az ezt
követő egy-két oldalon hosszabb hírek jelentek meg, néha olvasói levelek is, majd a
következő két-három oldalon rövid hírek a város életéből (bűnesetek, anekdotikus
események, gyászhírek, jelentősebb személyekről szóló hírek), az utolsó oldalakon
reklámok, illusztrált hirdetések.
1946-ban ugyanilyen címmel demokrata hetilap indult meg, mely 1946. december 14.
és 1949. március 26. között futott 4 évfolyamban.
1956-ban  újraindult  azonos  címen  a  Petőfi  Népe mellékleteként,  ezúttal,  magát
kifejezetten politikai lapként definiálva, 28 évfolyamot ért meg, 1989-ben megszűnt.
1992-től  ugyanilyen néven indult  meg Kiskunfélegyháza város Önkormányzatának
lapja (korábban Félegyházi Hírek), mely 2006-ig kéthetenként jelent meg, 2007-ben
és 2008-ban hetenként, 2009-től ismét kéthetenként jelenik meg. 
Korábban a lapban jelentkezett  Fekete János helytörténész rovata, a Honismereti
Mozaik  is.  Formátuma  többször  változott:  az  első  évfolyamok  napilap-méretűek,
1998-tól A/4-es, tűzött példányok, 2003-tól 2006-ig ismét napilap-méretben, 2006-tól
A/4-es formátumban. 
Online  megjelenése  2010.  augusztus  óta  van  jelen,  amelyben  friss  aktualitással
tudósít  a  város  lakóit  érintő  információkról  (rendeletmódosítások,  helyi  járatos
menetrendjének változása),  valamint kulturális eseményekről.  Rendszeresen közöl
közművelődést  érintő  programokat,  képzőművészeti  kiállítások,  zenei,  irodalmi,
ismeretterjesztő előadások idejét helyszínét. Az eseményekről híreket, tudósításokat
közöl.  

Kiskunfélegyházán működő médiumok: 
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Kis-kunság időszaki lap
Kis-Kunság Online internetes újság 
Trió TV
Sirius rádió 
Radio Smile

V. KISKUNFÉLEGYHÁZA 
KÖZMŰVELŐDÉSI STRATÉGIÁJA

Kötelező közművelődési feladatok

Az 1998.  évi  CXL.  számú törvény 76.  §  alapján  az  Önkormányzatok  számára a
következő kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat írja elő:
„a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák 
megteremtése, 
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 
d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása,
e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.”

1.  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  az  1997.  évi  CXL.  sz.  törvényben
meghatározott közművelődési, helyi és kistérségi feladatokat a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Házzal, mint a meghatározó
közművelődési  intézménnyel,  emellett  a  stratégiai  partnerekkel,  így  a  helyi
közművelődést  segítő  intézményekkel,  civil  szervezetekkel  és  művészeti
csoportokkal közösen kívánja megvalósítani.
Az 1997. évi CXL. tv. valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) - (3)
bekezdései  alapján  a  Képviselő-testület  határozza  meg  a  Petőfi  Sándor  Városi
Könyvtár és Művelődési Központ használati szabályait, hagyja jóvá a Szervezeti és
Működési Szabályzatát, éves munkatervét, valamint éves beszámolóját. 
Az  intézmény  eredményes  működéséhez  biztosítja  éves  költségvetésében  a
közművelődési állami normatíván felüli működési költségeket és a pályázatokon való
részvételhez szükséges önkormányzati önrészt. 
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Mindemellett fokozatosan törekedni kell azonban a közművelődési tevékenységet 
támogató szponzori kör szélesítésére is. 

2. A közművelődési feladatok végrehajtásában az érintett szakbizottsággal a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház 
együttműködik:
a) a Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesülettel
b) a városban működő kisebbségi önkormányzattal,

c) a városban működő általános- és középiskolákkal. Évenként egyeztetnek, hogy a 
városi közművelődési feladat ellátásban (városi ünnepségek, megemlékezések, 
rendezvények és azokon való részvétel, iskolai rendezvények segítése, utánpótlás 
nevelés a művészeti csoportok számára stb. miként működnek együtt, kölcsönösen 
mit vállalnak.

3. Kiemelkedően fontos a közművelődési együttműködés a városban működő civil 
szervezetekkel, kisebbségi kulturális és hagyományőrző csoportokkal, valamint a 
tartós művelődési közösségekkel. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ munkatervében rögzítse, hogy mely civil szervezetekkel, milyen konkrét 
feladatokban, milyen költségvonzatokkal működik együtt.

4. Kiskunfélegyházán figyelemre méltó mély történelmi hagyományai és jelenleg is 
tekintélyes eredményei vannak az amatőr művészeti tevékenységnek. Ennek 
megőrzése és továbbfejlesztése a közművelődés kiemelt feladata és egyben kiemelt 
városi cél.

Ennek érdekében:
a)  A  tradicionális  városi  művészeti  együtteseket  az  önkormányzati  támogatás
szükséges.
b) A város rendezvény terv elfogadása előtt meg kell tervezni a nemzeti ünnepeink
tematikájában és arányosan elosztani a feladatokat a városban működő oktatási 
intézmények és művészeti csoportok között.

5. A város közművelődése vállaljon részt a munkaerő-piaci helyzet fejlesztésében. 
Ennek érdekében szükséges, hogy hosszabb távú együttműködés jöjjön létre a 
Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi Kirendeltsége és a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház között. 
Közösen ki kell dolgozni a munkaerőpiaci mozgásoknak megfelelő képzési és 
átképzési terveket és rögzíteni azt, hogy mit vállal ebből a közművelődési 
tevékenység.

6.  A Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  és  Művelődési  Központ  tartalmi  munkájában
rendszeresen  kapjon  nagyobb  figyelmet,  az  úgynevezett  létkultúrával  összefüggő
"célzott"  kínálat  (pl.  vállalkozások  "megszólítása",  ifjúság  sajátos  problémái,
nyugdíjasok,  a település részek és lakossági  rétegek művelődési  szükségleteinek
gondozása stb.). Legyen szerves része az intézmény munkájának a mindennapi élet
praktikus  szükségleteihez  kapcsolódó,  életvitelt,  szokásrendet  befolyásoló,  a
mentális rehabilitációt szolgáló közösségek, alkalmak, programok szervezése. Ebben
folyamatos  együttműködés  szükséges  a  specifikus  civil  szervezetekkel.
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7. Alapvető fontosságú a Kiskunfélegyházán élő, illetve a kiskunfélegyházi születésű
alkotóművészek munkájának figyelemmel  kísérése,  velük  a  város  kulturális  életét
érintő  kérdésekben  az  együttműködés.  Törekedni  kell  egy  helyi  művészekből  és
szakemberekből  álló  Művészeti  Tanács  létrehozására,  mely  magas  színvonalú
kiállítási, előadóművészi programok létrehozását célozza, ezzel is gazdagítva a 
város közművelődési-művészeti programját.

8.  A  közművelődés  városi  koncepciójából  nem  hiányozhatnak  olyan  könyvtári
tevékenységek,  amelyek  nélkül  a  közművelődés  városi  céljai  csorbulnának.

Ezek:
a) Minden dokumentumtípusra kiterjedő inflációt követő – azt esetleg meghaladó –
állomány  gyarapításával  hozzájárul  a  helyi  lakosság  tanulásához,
információszerzéséhez,  és  a  szabadidő  hasznos  eltöltéséhez.
b)  A  könyvtár  közösségi  internet-hozzáférési  helye  a  lakosság  információs
társadalom kihívásaira való felkészülését, abban való aktív részvételt szolgálják.

9. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház
vállalja  a  közművelődési  program  kidolgozásában  és  végrehajtásában  való  aktív
közreműködést sajátos eszközeinek felhasználásával a következők szerint:

 Előzetesen  egyeztetett  éves  rendezvény  kínálatában  bemutatkozó
lehetőséget  biztosít  a  város  és  környéke,  valamint  az  innen  elszármazott
alkotó művészeinek, amatőr művészeti csoportoknak.

 Segíti és bemutatkozási lehetőséget ad a helyi és a kistérségben élő komoly
és könnyűzenei együttesek, műkedvelő csoportok számára (pld. Hattyúkerti
zenés esték, Koronás Esték) 

 Az  intézmény  lehetőséget  ad  a  szabad  kapacitású  termeiben  az
önszerveződő civil csoportoknak különféle rendezvényeik megtartására, segíti
a közösségfejlesztést.

 Szerepet vállal  az állampolgárok felkészítésében az információs társadalom
kihívásaira való megfelelésre, a modern információ/kommunikáció technológia
eszközei  kezelésének  elsajátítására  használó-képző  tanfolyamok
megtartásával.

 Kiemelt  feladata,  a  településsel  kapcsolatos  információk  összegyűjtése,
megőrzése és ismertetése.  E feladat  végrehajtása során él  az  intézményi,
illetve a városi honlapon történő megjelenítés lehetőségével is.

 Együttműködik  a  helyi  közgyűjteményekkel  a  lakosság  jobb  információs
ellátása érdekében.

 Megfelelő  programok  beindításával  bekapcsolja  a  városkörnyéken,
kistérségben lévő községek lakosságát.

 Meglévő kapcsolataink,  valamint  újak kialakítása révén törekszik  a  határon
átnyúló együttműködésre.

 Segíti  az  idegenforgalmi  és  turisztikai  célok  megvalósítását  (pld.  különféle
megyei,  regionális  és  nemzetközi  szakmai  konferenciák  szervezésével
szolgálja a konferencia turizmus kiteljesedését), szezonális információs irodát
működtet.

 A városi  munkaerőpiaci-helyzet  fejlesztéséhez  a  munkanélküliek  számára
meghirdetett szolgáltatásával, a távtanulás lehetőségeinek megismertetésével
járul hozzá.
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 Eszközeivel,  meglévő  dokumentumállományával,  illetve  más  könyvtárak
dokumentumainak átkölcsönzésével  segíti  az  egész életen  át  tartó  tanulás
megvalósítását.

 Sajátos  eszközeivel,  a  gyermekek  számára  megjelentetett  könyvtári
kiadványokkal  segíti  a  környezeti  kultúra  (természet-  és  műemlékvédelem)
fejlődést.

Önként vállalt közművelődési feladatok

1. Egyre jobban kibontakozó követelmény a város környékével,  kistérséggel  és a
határon  átnyúló  vonzáskörzettel  való  minél  szorosabb  közművelődési
együttműködés. Szükséges, hogy a Petőfi  Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ  a  kistérségi  társulás  elnökével,  a  Kiskunfélegyházi  Kistérség Szolgáltató
Intézmény  igazgatójával  és  az  érintett  települések  polgármestereivel,  illetve  a
térségben működő közművelődési intézményekkel egyeztesse az 
együttműködés tartalmát, konkrét formáit és anyagi vonzatait.

A határon  átnyúló  kulturális  együttműködésre  vonatkozóan  célszerű  az  évenkénti
egyeztetés a polgármesteri hivatal külkapcsolatokért felelős referensével a közös és 
kölcsönös kulturális feladatvállalásokról.

2. Földrajzi környezetünk és történelmi-kulturális hagyományaink okán fontos feladat
a  környezeti  kultúra,  természetvédelem  segítése,  valamint  a  meglévő  környezeti
értékekkel való gazdálkodás szemléletváltása, a tulajdonosi szemlélet kialakítása, a
közművelődés eszközeivel. Fejleszteni kell a városi könyvtár és művelődési központ
együttműködését a műemlékvédelmi szervezettel, a tájvédelmi körzet, nemzeti park
igazgatóságával,  valamint  a  helyi  természetvédelmi,  természetjáró  szervezetekkel
való  együttműködést.  Munkatervben  rögzíteni  szükséges,  hogy  ebből  az
együttműködésből mit kell a közművelődésnek felvállalnia az anyagi lehetőségeken
belül.

4. A művelődési központ feladatai között a kulturális turizmus elősegítése érdekében
kiemelt  fontosságú  a  Libafesztivál  programja,  amelynél  törekedni  kell  a  minél
színvonalasabb programsorozat létrehozására. A színházi előadások mellett az olyan
produkciók  létrehozását  szükséges  szorgalmazni,  melyek  a  külföldiek  számára is
könnyű befogadást  eredményeznek (zenei  rendezvények,  komolyzenei  koncertek,
opera, operett, stb.). Az intézménynek törekednie kell a helyi kész produkciók minél
több  helyszínen  való  bemutatására,  a  kistérség  településein  történő
megismertetésére.

5.  Kiskunfélegyháza  amatőr  művészeti  csoportjainak  segítségével  bővíteni
szükséges az idegenforgalmi szezonban a műsorok számát. (Pl. zenélő udvarok, 
szabadtéri előadások stb.)
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VI.  A  KÖZMŰVELŐDÉSI  FELADATELLÁTÁS
FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAPELVEI

Az önkormányzat közművelődés - finanszírozása

1. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében költségvetéséből
biztosítja  a  közművelődési  intézmények  és  közösségi  színtér/színterek
fenntartásához, illetve az alapfeladatok teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket,  valamint közművelődési megállapodásban/megállapodásokban rögzített
feladatok támogatását.

2.  A  közművelődési  feladatok  ellátásának  további  forrásai  a  központi  és  a
minisztériumi  költségvetési  támogatások,  valamint  az  érdekeltségnövelő
minisztériumi pályázati pénzeszközök.

3. Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra
adott állami támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.

4.  Az  Önkormányzat  a  helyi  önkormányzatok  könyvtári  és  közművelődési
érdekeltségnövelő  támogatásáról  szóló  4/2004.  (II.  20.)  NKÖM  rendelet  alapján
történő pályázathoz saját erőként költségvetésében pályázati önrészt vállal.

5.  További  forrás  a  szolgáltatásokért  fizetett  díj,  valamint  a  természetes  és  jogi
személyek, szervezetek pénzügyi támogatása.

6.  Az  önkormányzat  a  rendeletében  rögzített  feladatai  vagy  egyéb  feladatok
ellátására az adott év költségvetésétől függően pénzügyi támogatásban részesítheti
a  közművelődési  célú  tevékenységet  folytatókat,  így  a  kiskunfélegyházi  civil
szervezetek,  amatőr  művészeti  csoportok  és  magánszemélyek  közművelődésre
irányuló  tevékenységét,  rendezvények  szervezését,  helyi  kiadványok
megjelentetését,  valamint  civil  szervezetek  működését.  A  támogatás  célja,
irányultsága  azokra  a  szervezetekre,  csoportokra  irányul,  akik  a  helyi  értéket
megfelelő szinten képviselik, illetve az újonnan alakult szerveződések. 
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A támogatás nem veszélyeztetheti a közművelődési rendeletben rögzített feladatok
megvalósítását. 

Szakbizottság szerepe
a közművelődés támogatásában

A Bizottság támogat minden olyan kezdeményezést, mely közvetve vagy közvetlenül
értékteremtő funkciót tölt  be és hozzájárul a kerület sokszínűségéhez. Formálja a
város kulturális életét, koncepcionális kérdésekben állást foglal és javaslatot tesz a
képviselőtestületnek. 
Fő feladatként foglalkozik az oktatással, közművelődéssel, vallás és média ügyekkel.
Fenntartói  szempontból  ellenőrzi  az  oktatási,  közművelődési  ágazatok
tevékenységét,  véleményt nyilvánít,  illetve javaslatot  tesz a képviselőtestület  és a
polgármester felé.
Közreműködik  az  önkormányzat  felügyelete  alatt  álló  oktatási  és  közművelődési
intézmények fejlesztésében, véleményezi az ez irányú képviselőtestület elő kerülő
előterjesztéseket.
Részt  vesz  az  önkormányzati  és  a  nem  önkormányzati  szervek  munkájának
koordinálásában.
Dönt a közművelődési feladatokra biztosított összegek felhasználásáról.
Dönt a „rendezvények” célfeladatokra biztosított összegek felhasználásáról.
Dönt  a  félegyházi  diákok  és  a  felsőfokú  oktatási  intézményekben  tanulók
támogatására biztosított keret felhasználásáról.
Dönt a kiadványok megjelenésére vonatkozó keret felhasználásáról.
Véleményezi  az  ágazatot  érintő  kérdésekben  készült  előterjesztéseket  és
figyelemmel kíséri a döntések végrehajtását.
Végzi  mindazon  teendőket  és  dönt  mindazon  kérdésekben,  amelyekkel  a
képviselőtestület külön megbízza.

Évente  közművelődési  és  civil  pályázat  útján  átruházott  hatáskörben  lehetőséget
biztosít  a  városban  működő  közösségek,  csoportok,  magánszemélyek  kulturális
programjaink anyagi támogatására meghatározott keretösszeg erejéig. 
A támogatásra szánt összeget az önkormányzat éves költségvetése biztosítja.

Közművelődési,  kulturális  tevékenységet  folytató  szervezetek  részére  20  %-os
önrészi kötelezettség mellett több kategóriában, így: 

- kulturális társadalmi és civil szervezetek részére, közművelődési célra.
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- közművelődést segítő társadalmi és civil szervezetek részére, valamint a határon
túli magyar kultúra ápolására.
- közművelődést segítő intézmények részére.
Pályázhatnak Kiskunfélegyházán működő intézmények, civil szervezetek, befogadó
önkormányzati közművelődési intézmények által magánszemélyek.
Az  elbírálásánál  előnyben  részesülnek  azok  a  pályázatok,  amelyek  az  ifjúság
közművelődését, kulturális tevékenységét mindinkább segítik, a fiatalokat bevonják a
tervezett programokba.

Kiskunfélegyháza önkormányzata az érintett szakbizottság szakmai döntése alapján
támogatja a helyi civil szervezetek működési kiadásait, amelyek segítik 

Kiskunfélegyházán a kultúra, a városhoz kapcsolódó hagyományok ápolását, őrzését
és új hagyományok kialakítását.

Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek Kiskunfélegyháza
város  hagyományait  erősíti,  közművelődését  segíti,  az  ifjúság  ismeretbővítését
szolgálja, illetve helyi történeti, kulturális és tudományos munkák publikálását vállalja.

VII. A KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓ 
CÉLKITŰZÉSEI

Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  a  közművelődési  feladatellátásának
fejlődése érdekében az alábbi célokat határozza meg:
Fő  cél:  mindenki  számára  igénye  és  a  társadalom  szükséglete  szerint  elérhető
közművelődési  lehetőség  biztosítása.  Magas  társadalmi  megbecsültséget,
elismertséget élvezzenek a közművelődés résztvevői, szervezői, irányítói és anyagi
fedezethiány  ne  korlátozza  a  közművelődés  társadalmilag  szükséges  mértékű
kibontakozását. 

Középtávú feladatok

1. Biztosítani kell a közművelődési célú támogatások kellő mértékű forrásfedezetét a
város költségvetésében.

2. Az eddiginél szemben rentábilis szinten kell biztosítani a városi rendezvényekre,
kultúrára szánt összeget.
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3. Fejleszteni a művelődési központ tárgyi kapacitását, elsősorban színpad-technikai
területen  a  városi  rendezvények  magasabb  színvonalú  és  gazdaságosabb
kiszolgálása érdekében. 

4. Továbbra is folytatni kell az önkormányzat saját kezdeményezésű, fesztivál jellegű
nagy  rendezvényeit:  Városalapítók  napja  Kulturális  és  Hagyományőrző  Fesztivál,
Félegyházi  Napok,  Gasztronómiai  Fesztivál  –  Libafesztivál  stb.  A  pályázati
lehetőségek  maximális  igénybe  vétele  fontos  szerepet  töltsön  be  a  programok
megvalósíthatósága érdekében.   

5.  Az  egyéni  igények  és  a  társadalmi  szükségletek  szerinti  közművelődési
tevékenységhez álljon rendelkezésre elegendő számú, felkészült, segítő szakember.

6. Anyagi fedezethiány miatt ne maradjon el egyetlen társadalmilag szükséges és az
egyéni igények, érdekek mentén szerveződő közművelődési tevékenység sem.

7.  Többszintű  és  színvonalas  szakmai  tanácsadás  és  szolgáltatás  segítse  a
közművelődési folyamatokat.

 8. A lakosság naprakész tájékoztatása és kiszolgálása érdekében tovább folytatni
kell  a  legújabb információs technika alkalmazásával  mind a kulturális  intézményi,
mind az önkormányzati internetes honlap folyamatosan aktualizálását, a Félegyházi
Közlöny Online működtetését.

9.  Létre kell hozni a Közművelődési Tanácsot. A Közművelődési Tanács egyetértési
jogosultsággal rendelkezzen.

10. A közművelődés funkcióit beteljesítő programok legyen:
 helyi  társadalmat  (integráltságot,  kooperációt,  kohéziót,  elégedettséget)

formáló, innovációra serkentő,
 lokális kötödést, identitástudatot, lokálpatriotizmust erősítő,
 tradíciókat őrző,  hagyományőrzést  szolgáló,  a helyi  művelődési  szokásokat

gondozó,
 szomszédsági kapcsolatokat ápoló, csoportszervező-közösségformáló,
 értékteremtő,  értékközvetítő  (egyetemes,  nemzeti,  nemzetiségi,  kisebbségi

kultúra), művészetbefogadást segítő,
 civilizáló,  tudáspótló,  műveltség-,  világnézet-,  vélemény-  és

magatartásformáló, 
 a világban való eligazodást, világértést segítő,
 kapcsolatépítő-képességet fejlesztő, 
 ízlés-, erkölcsnevelő,
 felelősségérzetet  erősítő,  igényességre,  lényeglátásra,  problémamegoldó-,

ítélő-, döntésképességre nevelő,
 információáramlást, kommunikációt segítő, társadalmi nyilvánosságot formáló,

közélet-alakító,
 empátiára,  nyitottságra,  együttműködésre,  előítélet  mentes  gondolkodásra

nevelő,
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 önmegvalósítást,  öntevékenységet  elősegítő,  kreativitást  fejlesztő,
tehetséggondozó,

 művelődési szükségleteket, érdeklődést feltáró, felkeltő, egyeztető, kielégítő,
 szocializációt  szolgáló,  humán-erőforrást  fejlesztő,  az  élethosszig  tartó

tanulást biztosító,
 közösségi élet normáit alakító, társadalmi integrációt szolgáló,
 életmódformáló, életvitel-alakító, létkultúrát fejlesztő, életminőséget, életesélyt

javító,
 a személyiség belső harmóniáját, egyensúlyát kibontakoztató,
 a  kulturálisan  leszakadó  rétegek  esélyegyenlőségének  megteremtését,  a

foglalkoztathatóságot javító,
 rekreációt segítő, szabadidős szokásokat alakító.
 A gyermekprogramok szolgálják a korosztály szabadidős tevékenységeivel a

hagyományőrzést,  a hétvégi kulturális kínálatot (családi műsoros délelőttök,
kézműves foglalkozások, játszóházak, aprók tánca stb.)

Ilyen program lehet például:
 országos figyelemre ajánlott,  társadalmi elismerést nyújtó,  értékelő-minősítő

fesztiválok-versenyek rendezése,
 település-,  kistérség-fejlesztési  feladatokat  ellátó  közösségfejlesztő  körök

működésének a támogatása,
 a  közművelődés  során  teremtődő  értékek  (hagyományőrzés,  amatőr

művészet,  helytörténet,  anyanyelvápolás  stb.)  digitalizálása,  publikálása.
Támogatni kell a sikeres és eredményes helyi közművelődési tevékenységek
bemutatását, a szakmai munka dokumentálását.

11. El kell készíteni egy, és ezen túl folyamatosan kell végezni - művelődési igény,
ismeret-,  intelligenciaszint  mérést,  ízlés-,  időmérleg-vizsgálatot,  életmód-,  érték-,
érdekkutatást,  művelődésszociológiai  felmérést  stb-t  tartalmazó  -  közművelődés-
kutatást.

12.  Biztosítani  kell  a  közművelődésre  vonatkozó kutatási  eredmények,  kísérletek,
fejlesztési  törekvések,  modell-értékű  tevékenységek,  eredmények  nyilvánossá
tételét.

13.  Erősíteni  kell  a  közművelődést  szolgáló  tevékenységek  területén  a
közgyűjteményi és a közművelődési, illetve a szociális munka és a közművelődési
terület együttműködését.

Hosszú távú feladatok

Önkormányzati szinten:
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1.  A  törvényben  meghatározott  -  az  Önkormányzat  számára  kötelező  –
közművelődési feladatok színvonalas hatékonyabb ellátására kell törekedni. Ehhez
az Önkormányzat  biztosítsa a szükséges költségvetési  fedezetet.  (Közművelődési
normatíva és a közművelődési éves programban megjelölt célkitűzések támogatása).

2. A közművelődési tevékenységben az eddiginél is aktívabban vállaljanak szerepet
a  civil  szervezetek,  egyesületek,  alapítványok.  Törekedni  kell  a  gazdálkodó
szervezetekkel való együttműködésre, a szponzori kör szélesítésére. Fejleszteni kell
a közművelődésben részt vevő helyi és megyei fenntartású intézmények és egyéb
szervezetek közötti koordinációt.

3.  Felül  kell  vizsgálni  a  települések  közművelődési  intézmény,  közösségi  színtér
ellátottságát, s pótolni kell a hiányosságokat. 

4. Az eddigieknél jelentősebb állami segítségnyújtást tartalmazó, érdekeltségnövelő
jellegű,  a  közművelődési  intézmények,  közösségi  színterek  berendezettségének,
technikai  felszereltségének,  szakember-ellátottságának,  működtetésének  javítását
szolgáló programokat kell indítani.

5.  A  közművelődésben  dolgozókkal  szemben  támasztott  képesítési  elvárások
emelkedjenek.

6. Szakmai normatívák határozzák meg a közművelődési intézményekkel, közösségi
színterekkel, a közművelődési tanácsadással, szolgáltatással szemben támasztható
személyi, tárgyi, anyagi, tevékenységi követelményeket.

7. A támogatások előfinanszírozó jelleggel adassanak.

8. A különböző szintű területfejlesztési tervekben jusson érvényre a közművelődési
ágazat fejlesztése. 

9. Ki kell  dolgozni és érvényre kell juttatni egy, a közművelődési feladatellátásban
résztvevőktől  egységesen  elvárható,  szaketikai  kódexet  és  eredménymérési
módszert,  valamint  munka-hatékonysági  mutatókat  is  rögzítő  szakmai
követelményrendszert.

10.  Elő  kell  segíteni  a  közművelődési  szolgáltatások  terén  a  minőségbiztosítás
elterjedését,  és  a  közművelődési  tevékenységekhez  kapcsolódó  biztosítási
lehetőségek kialakulását.

11.  Támogatni  kell  a  Közművelődési  Tanácsok  kistérségi,  megyei,  regionális  és
országos kapcsolatfelvételét, együtt gondolkodását.

12.  Tovább  kell  fejleszteni  az  oktatási  és  közművelődési  feladatellátás  közös
területeit

13.  Támogatni  kell  a  kistérségi  szintű  összefogáson  alapuló  közművelődési
feladatellátást.
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14.  A  meglévő  jó  bázison  szükséges  továbbfejleszteni  az  amatőr  művészeti
tevékenységet.

15.  A városi  hagyományokra  építve  a  turisztikai  marketing  tervvel  összhangban
szükséges  alakítani  az  idegenforgalmat  szolgáló  közművelődési  rendezvények
profilját  és  meghatározni  ezekhez  a  pénzügyi  támogatásokat.

16.  A  helyi  kisebbség  kulturális  rendezvényeinek  támogatása,  gondoskodás
bevonásukról, rendezvények szervezéséről, kulturális értékeik bemutatásáról.

17. Koncepciót és munkatervet kell kidolgozni a külterületi népesség közművelődési
ellátásáról.

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

A  Közalapítvány  rendelkezésre  álló,  felosztható  keretösszeg  viszont  nem  áll
arányban azzal a művelődéspolitikai céllal és feladattal, melyet az alapító okiratban
megfogalmaztak. 
A városban rendkívül sok kulturális értéket van, azok kibontakoztatása, az egyéni
alkotó  művészek  támogatása,  vagy  működő  műkedvelő  egyesületek,  alkotó
közösségek  megtartásához nem elegendő egy  ekkora  nagyságrendű városban  a
375.000 Ft.
Ahhoz,  hogy  érdemi  pályázatot  tudjon  kiírni  a  Közalapítvány,  évente  1-2  MFt
nagyságrendű pályázati alapot kellene, hogy képezzen.  

Intézményi szinten:

Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és
Közösségi Ház

Mindkét  intézmény  célja  a  kulturális  értékek  megőrzése,  továbbörökítése,
ismertségének növelése, a lakosság kulturális szemléletének formálása, mindez más
városi  intézményekkel,  a városi  önkormányzattal  és a civil  szervezetekkel  történő
szorosabb együttműködésben valósulhat meg.

Minden intézmény elsősorban alapfeladatát lássa el, a szabadidős tevékenységek fő
szervezője a város kulturális intézményei és civil  szervezetei  legyenek – a városi
önkormányzat hathatós támogatásával.

Városi Könyvtár – Hattyúház
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Az Információs Kommunikációs Technológia fejlesztése következtében a könyvtár az
a  közösségi  hely,  amelyre  építeni  kell  a  jövőben  is.  Tevékenységében  azonban
fontos marad a hagyományos közkönyvtári feladatok ellátása. 
A könyvtárak a helyi  társadalom olyan közösségi,  információs és kultúraközvetítő
intézményei, amelyek összefogással az emberek életminőségét javító szolgáltatások
sokaságát képesek nyújtani (folyamatos tanulás, innovatív gondolkodás, stb.).

A  könyvtáraknak  kiemelt  feladatuk  van  és  lesz  abban,  hogy  gazdagodjék  a
társadalmi tudás és az emberek élethelyzete javuljon. Eleget kell tenniük a virtuális
és a valós világ kihívásainak, a sebességkultusznak és az emberléptékűségnek is.

Mindezek megvalósításában a jövőben is szerepet kíván vállalni a szolgáltatásaiban
folyamatosan  alkalmazkodó,  megújuló  kiskunfélegyházi  Petőfi  Sándor  Városi
Könyvtár.

Jövőképét  az  alábbiakban  fogalmazzuk  meg:  a  könyvtár  az  információs
társadalom alapintézménye.

 továbbra is a város jelentős kulturális központja, találkozó- és tanulási helye a
könyvtár. 

 általánossá váljon az online könyvtárhasználat
 egyes használói körök bővülnek
 hagyományos és elektronikus dokumentumokat egyaránt szolgáltat
 az internethasználat közösségi hozzáférési helye marad a könyvtár
 jelentős szerepet vállal az esélykülönbségek csökkentésében
 teljes eszközparkját az élethosszig tartó tanulás szolgálatába állítja
 nagy súlyt helyez a felhasználóképzésre, a digitális írástudás terjesztésére
 szolgáltatásaival  támogatja  a  formális  képzéseket,  emellett  egyre  inkább a

nem  formális  tanulás  egyik  legfontosabb  színtere  lesz.  Szocializációs,
közösségi  szerepét  mind  a  virtuális,  mind  a  valós  térben  a  tudás
áramoltatásában való aktív részvételével,

 az  olvasókkal  való  egyre  inkább  partnerségibb  viszonyra  épített,
együttműködésen alapuló közösségi és alkotói  tevékenységek révén töltheti
be

 fontos  feladata,  hogy  biztosítsa  a  feltételeket  a  magyar  és  az  egyetemes
kultúra  kincseinek  megismeréséhez,  a  folyamatos  önművelődéshez,  a
színvonalas szórakozáshoz

 nyújtson segítséget az oktatásban és az önképzésben, az állampolgári jogok
gyakorlásában és a közszereplésben

 fordítson  különös  gondot  Kiskunfélegyháza  város  és  térsége  múltjának  és
jelenének megismertetésében, a  helyismereti anyag digitalizálásában. 

 rendezvényeit,  programjait  partnerségben,  más  intézményekkel,  civil
szervezetekkel együtt szervezze.

 használja ki a kiállítótér és a belső udvar adta lehetőségeket.
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Feladatok:
Az épület  adta  lehetőségek  további  jó  kihasználásával  a  városi  könyvtár  minden
igényt kielégítő, magas szintű szolgáltatást nyújtson:

 belső önkiszolgáló kölcsönző kialakítása
 külső kültéri terminál elhelyezése
 RFID rendszer továbbfejlesztése
 e-Magyarország  pont  lehetőség  kihasználása:  e-ügyintézés  lehetőségének

erősítése  a könyvtárban
 forrás dokumentum beszerzésre és számítástechnikai fejlesztésre
 a nyitva tartási idő lehetőség szerinti növelése (30-ról 40 órára)
 olvasók számának megtartása, növelése
 az egész életen át tartó tanulás helye legyen a könyvtár
 gyermekek olvasóvá szoktatása
 családbarát könyvtár

Művelődési Központ
Elsődleges feladata a településen élő emberek identitástudatának erősítése, a helyi
értékek,  hagyományok  feltárása  és  tudatosítása.  Állampolgári  jogon,
alapszolgáltatásként biztosítsa minden látogató számára a helyiségek használatát,
segítse az önművelődési, szórakozási igénnyel betérők informálását

Szervezzen: 
 szabadidős  kulturális  rendezvényeket  mind  a  gyermek,  mind  a  felnőtt

korosztály számára
 évfordulós és nemzeti ünnepi alkalmakat
 közéleti vitasorozatokat
 kiállításokat

1. Segítse és közvetítse a kulturális értékek, a néphagyományok őrzését. 

2.  Szervezőmunkával,  szaktanácsadással  segítse  a  városban  működő  civil
szerveződéseket

3. Adjon lehetőséget a számítógépek lakossági használatára

4.  Segítse  a  hátrányos  helyzetűek  (munkanélküliek,  fogyatékosok,  stb.)  ellátását,
hívja meg őket rendezvényeire, közösségi alkalmaira

5. Kapcsolódjon be a kulturális turizmusba

6.  A város és térsége művelődési  intézményeivel  tartson kapcsolatot,  lehetőségei
szerint segítse szakmai munkájukat.

Cél: 
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1.  Az  intézmény  adottságának,  mint  a  város  egyetlen  színháztermének  sokkal
hatékonyabb  kihasználása,  amellyel  erősíteni  kell  az  intézmény  feladatellátását.

2.  Oktatási  intézmények  részére  programok  szervezése  (gyermekszínház,
emléknapok,  jeles  napok,  stb.).  Ugyanakkor  lehetőséget  biztosítani  az  iskolák
programjainak, tehetségeinek bemutatására.

3.  Az  intézménynek,  mint  a  kistérség  legnagyobb  közművelődési  egységének
összefogó, segítő szerepét erősíteni. 

4. Helyi és esetleg térségi szinten a tehetségek, művészek, kihangsúlyozva a helyi
értékek,  Hungarikumok  felkutatása,  egybegyűjtése,  segítése,  lehetőség
bemutatkozásra, pályázatokban való közös részvétel, programcsomagok 
összeállítása és ezek tájoltatása, kiajánlása.

5. Civil szervezetekkel való együttműködés összhangjának megteremtése, 
intézményekkel való együttműködések erősítése.

6.  A régi  hagyományok,  ünnepek  megőrzése,  felelevenítése,  ezen  jeles  napokra
olyan  rendezvények  szervezése,  amely  az  új  generációt  is  jobban  bevonja  és
bevonzza.

7.  Városunk  értékeinek  megőrzése,  adottságaira,  jellegzetességeire  épített
rendezvények.

8. Minél többször kivinni az emberekhez a kultúrát, családi programokat szervezni.

9. Minél több minőségi, ingyenes rendezvényt kell szervezni, amelyhez jelentős helyi
támogatásra, de egyéb forrásokra, pályázatokra is szükség van. Feladat a minőségi
kulturális programok szervezése minden korosztály számára, a rendezvényeken, a
város és a térség helyi értékeinek bemutatása.

10. A turizmusban, a kulturális turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználása. 

11.  Testvérvárosi  kapcsolatok  további  erősítése  kulturális  együttműködéssel  (pl.
testvértelepülések jeleseinek kiállításai, tánccsoportjaik bemutatkozása, stb.) 

Feladatok:
 raktározási gondok végleges megoldása
 a művelődési központ pincerendszerének kihasználása 
 technikai eszközök karbantartása, folyamatos pótlása
 színvonalas rendezvényekhez jó minőségi technikai eszközök beszerzése
 új formák kialakítása, meghonosítása a helyi kulturális életben
 ünnepi és mindennapi kultúra terjesztése
 szórakoztató és elit kultúra alkalmainak megteremtése
 hagyományápoló és modern, kortárs irányzatok művelése
 Bács-Kiskun megye, ill.  a kistérség kulturális értékeinek bemutatása, közös

rendezvények szervezése 
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 a  város  művészeinek  és  alkotó  közösségeinek  erkölcsi  és  szakmai
támogatása, új művészeti értékek létrehozásának segítése

 az idős korosztály speciális helyzetéből adódó feladatok (aktívak, önkéntesek
bevonása a közösségi munkákba, amatőr művészeti tevékenység, képzések,
stb.)

 a  fiatal  és  ifjúsági  korosztály  számára  korosztályuknak  megfelelő  program
szervezése,  vonzó  ifjúsági,  művelődési  alkalmak,  klubok  kezdeményezése,
közösségi programok

 kistérségi  kulturális  kerekasztal  létrehozása  és  működtetése (cél:  a  térségi
kulturális élet fejlesztési irányainak kijelölése, az együttműködési lehetőségek
tisztázása, feladatok elosztása).

Városi Mozi
Fő feladata a filmkultúra népszerűsítése.

Jobb kihasználtság érdekében:
 fiataloknak, családoknak programszervezés
 filmklub működtetése (pld. civilek bevonásával)

Emlékhelyek, közérdekű muzeális kiállítóhelyek
Kiskunfélegyháza városa büszkén mondja, hogy Petőfi és Móra városa. Azonban a
két házba, a Petőfi és Móra emlékházba körülményes a bejutás, nem történt meg a
felújításuk. Nem tudják az emberek, hol találhatók.
Cél:  a  Petőfi  u.  7.  sz.  ház  Petőfi-házzá  alakítása  –  szakszerűen,  múzeumi
hozzáértéssel, interaktív programok szervezése.

Összegzés, a legfontosabb célok az intézménynél:
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ  

 működjön, mint multi funkciós közösségi tér,
 őrizze hagyományait, a lokálpatriotizmus szellemét, 
 erősítse kapcsolatát a civil szektorral,
 partnerséget biztosítson a kistérségi feladatellátásban,
 az intézmény legyen nyitott minden korosztály felé,
 segítse  és  ösztönözze  a  működő  kiscsoportokat,  az  önszerveződéses

munkáját, elképzeléseit
 koordinátora  és  indikátora  legyen  az  iskolán  kívüli  tanulás  –  művelődés

folyamatának.
 rugalmasan  igazodjon  az  országos  szakmai  és  helyi  igényekhez,

kihívásokhoz.

Minőségbeli változás akkor lehetséges, ha az intézményi munka mellett két folyamat
egyszerre indul el: az alulról jövő kezdeményezés és a felülről jövő központi akarat a
kezdeményezések segítésére.
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Civil szervezetek:

A város közművelődési életétében jól megférnek egymás mellett a professzionális és
a civil szervezetek. 

A hatékonyabb feladatellátás érdekében:
1.  Átfogó  elemzés  után  a  feladatok  jobb  koordinációjára  megfelelő  formát  kell
alkalmazni, hatékonyabb kommunikációt és kooperációt kell működtetni.

2.  A feladatellátás  konkrétsága  érdekében  az  alkalmi  támogatások  mellett  több
közművelődési megállapodást kell kötni a civil szervezetekkel. Ezáltal tisztázottabb
szerepek garantálhatók. Ugyanakkor a civileknek kidolgozott stratégiát kell alkotniuk
arra vonatkozóan, ki, milyen konkrét szerepet vállal a város kulturális életében.

3. El  kell  érni,  hogy az önkormányzat közművelődési intézménye mellett  a civilek
bevonásával  legyen  a  város  a  kistérség  kulturális  központja.  Legyen
Kiskunfélegyháza a térségi identitás generálója,  lásson el  kooperációs és mentori
szerepet a települési közművelődési munkában.

Helyi kapcsolati stratégia – együttműködések:

- a helyi  értékek őrzésében együttműködés a könyvtárral,  a   múzeummal,  a
levéltárral  és  a  civil  egyesületekkel.  A  bevált  jó  formák  megtartása:
helyismereti vetélkedő, diákkonferencia, helyismereti fórum. Félegyházi képtár
létrehozása, régi helyi  képek összegyűjtése, közzététele. Városi digitalizálási
terv kidolgozása

- gyermekklubok létrehozása, működtetése, számukra programok szervezése
- civil  szervezetekkel  kapcsolatok  megújítása,  a  városi  Civil  Szövetség

újjászervezése
- kulturális intézmények és oktatási intézmények együttműködése
- együttműködés a Gyermek- és Diákönkormányzattal, diákpolgármesterrel
- médiával: kulturális műsorok a rádióban, televízióban

Kistérségi kapcsolatok,
kulturális turizmus fejlesztése

Kiskunfélegyháza kistérsége – turizmus

A kiskunfélegyházi  kistérség  területe  Bács-Kiskun  megye  területének  egytizede,
összesen  81073  ha.  A  megye  10  kistérsége  közül  a  6.  legnagyobb  területtel
rendelkezik. A kistérség területének mintegy 60%-án 3 település –Kiskunfélegyháza,
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Bugac  és  Tiszaalpár–  osztozik.  A legkisebb  területű  település  pedig  Kunszállás,
amely a kistérség területének 2,6 %-át foglalja el.
Kiskunfélegyháza és környékének lakónépessége a megye népességének 9,6%-át
teszi  ki,  a  megye  kistérségei  közül  pedig  az  5.  legnagyobb  népességgel  bír.
Országos  szinten  jelentősebb  lakosságszámú  kistérségnek  számít,  hiszen  a  149
statisztikai  kistérség sorában az 54.  helyet  foglalja el.  A legnépesebb település a
térség központja, Kiskunfélegyháza. A kistérség népességének közel kétharmada él
itt. A második legnagyobb település – a népesség majdnem 10%-val – Tiszaalpár,
majd  Bugac  következik  a  sorban.  Két  1000  fő  alatti  község:  Móricgát  és
Bugacpusztaháza található a kistérségben.

A kistérség népsűrűsége 64 fő/km2, ami megegyezik Bács-Kiskun megye átlagos
népsűrűségével. A térség és az egész megye szétszórt településhálózatát,  az ún.
nagyfalvas  szerkezetet  jelzi,  hogy  itt  ilyen  alacsony  a  népsűrűség,  a  Dél-Alföldi
régióban pl. 74, országos szinten pedig 109 ez a mutató. A legnagyobb népsűrűségű
település Kiskunfélegyháza (126 fő/km2), míg a legalacsonyabb Bugacpusztaháza (8
fő/km2).

A legmagasabb  külterületi  népességet  Fülöpjakab  és  Petőfiszállás  községekben
találjuk, ahol a népesség kétharmada külterületi lakos. A térségben nagy 

hagyománya van a tanyasi életformának, amit a múlt rendszer tanyapolitikája csak
csökkenteni  tudott,  megszüntetni  nem.  (1970-ben még a kistérség népességének
40%-a külterületi lakos volt,  és 1980-ban is még 28% volt ez az arány.) A tanyás
szerkezet erőteljesen jellemző e térségre.

A térségi turizmusfejlesztési program megvalósításának legmarkánsabb eleme a
kiskunfélegyházi  gyógyvíz  turisztikai  célú  hasznosításának  elősegítése.  Ennek
megvalósításaként a turisztikai  vonzerővel is bíró fürdőcentrum, az önkormányzati
szerepvállalással elindított fejlesztést folytatva, a működő tőke és pályázati források
jelentős bevonásával valósítható meg.

Kapcsolódó beruházásként a kerékpárutak építése a térség turisztikai  kínálatának
egy  programcsomagban  történő  piacra  vitelét  támogatja.  A  projekt  sikerét  az
előkészítés  szakaszában  befektetési  kiadvány,  a  megvalósítás  után  a  turisztikai
kínálatról szóló kiadvány segítheti.

Fontos cél továbbá a kistérségi önkormányzatok együttműködésével a kistérségben
található  idegenforgalmi  látványosságok,  kulturális  értékek  közös  bemutatása,
programcsomagok, szolgáltatáscsomagok összeállítása.  A csomagok kialakításához
kistérségi  együttműködés  szükséges,  mely  együttműködést  érdemes  további
kistérségekre is kibővíteni. Újabb kistérségekkel való együttműködés megvalósulhat
az Új Széchenyi Terv keretén belül turisztikai desztináció menedzsment szervezetek
létrehozása által. 

A  fenti  célok  eléréséhez  szükséges  a  kistérségi  turizmusfejlesztési  stratégia
megújítása, hiszen részletes helyzetelemzés után alakítható ki hatékony marketing
terv. 
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A kulturális turizmusnak fontos szerepe van a város életében. A Városalapítók
napja,  a  Libafesztivál  és  a  Gasztronómiai  Fesztivál  rendezvényeire  más
településekről, illetve más országokból is rendszeresen érkeznek vendégek. 
Ahhoz,  hogy  a  kulturális  eseményeknek  turisztikai  vonzereje  is  legyen,  olyan
idegenforgalmi  struktúrát  szükséges  kiépíteni,  mely  hosszabb  itt  tartózkodásra
ösztönzi az ide látogatókat. 

 Növelni kell a kistérségben található szálláshelyek számát, illetve javítani kell
azok színvonalát. 

 Bővíteni kell a szálláshely típusok palettáját, hiszen Kiskunfélegyházán csak
két azonos kategóriájú szálloda, két panzió, a kistérségben pedig főként falusi
szálláshelyek találhatók. 

 Kiemelkedően  fontos  a  látnivalók  folyamatos  karbantartása,  a  műemlékek,
középületek védelme, a közparkok állandó rendezése. 

 A városban javítani kell a vendéglátás és a szolgáltatások színvonalát, hiszen
ezek  szorosan  kapcsolódnak  a  rendezvényekhez  és  a  szálláshely
szolgáltatáshoz.

Kistérségi kulturális feladatok:

1.  Több  lehetőséget  kell  biztosítani  (nem  csak  a  Városalapítók  Napja  és  a
Libafesztivál) a kistérségi, hírnevet és elismerést szerzett művészeti csoportjainak,
egyesületeinek, civilszervezeteinek a bemutatkozásra. 

2.  Kulturális Kerekasztal  létrehozása és fenntartása javasolt,  amelynek feladata a
kistérségi települések kulturális és egyéb rendezvények koordinálása, egyeztetése, a
párhuzamosság és időbeli ütközések megszüntetése, illetve minimalizálása. 
A  Kulturális  Kerekasztal  csoport  felvállalhatja  a  helyi  lakosság  képviseletét,
megjelenítheti és közvetítheti a lakosság igényeit

3. Készüljön saját kistérségi kulturális honlap, Kistérségi Kulturális Kerekasztal link a
Többcélú Társulás honlapján,  szakmai  tartalommal  és aktuális  kulturális  témákkal
megtöltve.  A  honlapra  kerüljenek  fel  a  kulturális  tevékenységet  folytató  civil
szervezetekről,  művészeti  csoportokról  a  legfontosabb  tudnivalók,  elérhetőségek,
készüljön  kistérségi  kulturális  értékekről  adatbázis.  Évente  készüljön
rendezvénynaptár a kistérségi kulturális eseményekről,

4.  Minden  évben  kerüljön  megrendezésre  egy  Kistérségi  Kulturális  Fesztivál  és
Kistérségi alkotók tárlata váltakozó helyszínnel.

Marketingtevékenység:

 Kulturális portál kialakítása
 Programfüzet  vagy  havi  műsorfüzet  összeállítása  nagy  példányszámban,

eljuttatása a lakossághoz és a kistérségbe
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 A  városközpontban  idegenforgalmi  pont  működtetése:  kiadványok,
szórólapok, képeslapok, „szuvenírek” árusítása, információszolgáltatás

 A városban olyan irányjelzők telepítése, amely a fontosabb közintézményeken
kívül mutatná az irányt helyi értékeink, jelentősebb épületeink felé

 Évente kulturális konferencia szervezése bevonva a kistérség intézményeit is
 Helyi  kiadványterv  elkészítése  hosszabb  távra,  azok  megjelenésének

támogatása, hozzáférhetővé tétele. Valódi városmarketing, amelyben a város
kulturális intézményei is részt vesznek.

A kultúra támogatásának egyéb lehetőségei:

1.  A  helyi  vállalkozók  és  a  környéken  lévő  multinacionális  cégek  fokozottabb
bevonása a kultúra támogatásába.

2. Profitot termelő rendezvények számának növelése.

3. A kistérségi kulturális központi szerepből adódó nagyobb lehetőségek fokozottabb
kihasználása (regionális, országos, EU-s pályázatok)

4. Az önkormányzati tartalékalapból évről - évre keretet kell képezni a közművelődési
pályázati önrészek teljesítésére.

VIII. Záradék

Hatálybalépés

A közművelődési  koncepció  Kiskunfélegyháza  Város  Önkormányzata  Képviselő-
testületének
elfogadása után 2012. január 2. napján lép hatályba.

Elfogadás-jóváhagyás

A közművelődési  koncepció  a  Képviselő-testület  ../2011.  számú Kt.  határozatával
került elfogadásra.

Hatályosság

A közművelődési koncepció időbeli hatálya a 2017. december 31. napjáig tart.
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IX. Mellékletek
 
1.  sz.  melléklet:  Pályázati  felhívás,  űrlap  és  nyilatkozatok  a kiskunfélegyházi  civil
szervezetek működésének támogatására.

2.  sz.  melléklet:  Pályázati  felhívás,  űrlap  és  nyilatkozatok  a  közművelődési
tevékenység támogatására. 

3.  sz.  melléklet: Pályázati  felhívás,  űrlap  és  nyilatkozatok  a  helyi  kiadványok
támogatására.
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1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának ………Bizottsága pályázatot hirdet a
20... évi kiskunfélegyházi civil szervezetek működésének támogatására.

A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: …………… Ft.

A pályázat benyújtásához az összes költség 10%-ának megfelelő önerő szükséges. 
Egy pályázó maximum …………… forint támogatásra pályázhat.

Pályázatot  nyújthatnak  be: Kiskunfélegyházán  működő  bíróság  által  bejegyzett  civil
szervezetek.

  
Az elbírálásánál előnyben részesülnek a Kiskunfélegyházi Civil Szövetség tagjai, valamint
azok a szervezetek, amelyek a költségvetési rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak
támogatást.

A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az erre a célra szolgáló
pályázati  űrlap kitöltésével.  A pályázati  űrlapok a Polgármesteri  Hivatal  földszintjén az
Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról.

Beérkezési határidő: 20..  év …….hó  …nap  . .. óra

Elbírálás: beérkezési határidőt követő 30 napon belül

A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: 

- részletes költségvetést

A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást tárgyévben legkésőbb december
31-ig  hitelesített számlamásolattal  (!) benyújtani a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság részére. A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az
Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei érvényesek. 
A  szakbizottságot,  mint  működésének  támogatóját  a  pályázó  szerepeltesse
reklámozásaiban,  hirdetéseiben. A támogatás  csak  abban  az  esetben  utalható,  ha  a
támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn.
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
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PÁLYÁZATI ŰRLAP

A …………..Bizottság által meghirdetett
CIVIL SZERVEZETEK 20... ÉVI MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Beérkezési határidő: 20..  év …….hó  …nap  . .. óra, Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI:

A pályázó neve:…………………………………………………………………………………

A pályázó jogi személy formája: egyesület, alapítvány, egyéb, éspedig:

………………………………………………………………………………………….

A pályázó székhelye: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A pályázó levelezési címe: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

A pályázó telefonszáma:……………………………………………………………………….

A pályázó fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………….

A pályázó képviselőjének neve:……………………………………….....................................

A pályázó képviselőjének címe: ……………………… 

………………………………………………………………………………………………….

A pályázó képviselőjének telefonszáma:………………………………………

A pályázó szerv. adószáma: --

A pályázó szerv. bankszámlaszáma:

--

Bank neve:……………………………………………………………………………………..
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2. A PÁLYÁZAT ADATAI:

A pályázat megnevezése:………………………………………………………………...……

A pályázat célja: 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

Az önkormányzat bármely forrásából kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 
Más bizottságtól kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 

A pályázat költségvetése:

Bevétel: Ft.

Önrész:         …………………..

Más pályázatokon nyert összeg:                                                            ………………….. 

Egyéb bevétel: megnevezése:  ………………                        ………………….. 

Igényelt önkormányzati támogatás:       ………………….

Összes bevétel:                                                      …...………………

Működésre fordítandó kiadás megnevezése:

 …………………………………………….. Költsége: ……………………..

………………………………………….. Költsége:     ……………………

………..………………………………………….. Költsége:     ...…………………

 ……………………………………………….. Költsége:     ...………………….

…………………………………………………………… Költsége:     .…………………..

A pályázat összes költsége:                                                         …...………………

A részletes költségvetést kérjük mellékelten csatolni!
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A pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
esik  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.
Törvény  6.  §-ban  foglalt  korlátozás  alá.  A nyilatkozat  csatolása  nélkül  a  pályázat
érvénytelen!  Az adóhatósági  és  köztartozás  mentességről  szóló igazolásokat  kérjük a
pályázathoz csatolni! 

A pályázó a Bizottságot, mint működésének támogatóját szerepeltesse reklámozásaiban,
hirdetéseiben.
Hiányosan,  vagy a határidő  lejárta  után (!)  beküldött,  valamint  a  pályázati  kiírásnak nem
megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A működésre fordított kiadást követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes költségre
kiterjedő elszámolást tárgyévben legkésőbb december 31-ig hitelesített számlamásolattal (!)
benyújtani a Bizottság részére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1. Művelődési Osztály).
A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide
vonatkozó rendeletei érvényesek. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott
hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. 
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lapon feltüntetett adatok eltérnek a valóságtól, a
bizottság  a  támogatás  teljes  összegét  kamatokkal  együtt  visszafizetteti  a  pályázat
benyújtójával! Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás 10% önerővel növelt teljes
összegével  vállalom  az  elszámolást.  A támogatást  kizárólag  az  adott  célra,  a  fenn
megnevezett költségvetésnek megfelelően számolom el. 

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

                  

PH.

…..……………………………………

                                   a pályázó aláírása
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NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A pályázó szervezet neve:
Képviselőjének neve:
Székhelye:
Adószáma:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a
közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény
(Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 6. § ……….pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 8. § ……….pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem,  hogy  az  összeférhetetlenség  megszüntetésére  az  alábbiak  szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.
…………………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott
……………………………………………………………………………………………….…, 

a  …………………………………………………………...  vezetője  jelen  nyilatkozatommal
az általam képviselt szervezet nevében:

-  igazolom  a  pályázatban  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok
teljeskörűségét, valódiságát és hitelességét;

-  kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen nem folyik csőd-, felszámolási
és  végelszámolási  eljárás,  kötelezettséget  vállalok  továbbá  arra,  hogy  a  pályázat
elbírálásáig,  illetve  a  támogatási  szerződés  lejártáig  bejelentem,  ha  az  általam
képviselt szervezet ellen ilyen eljárás indul;

- hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a pályáztató szerv ellenőrizze;

- tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  kedvezményezettjének  megnevezése,  a
támogatás  célja,  a  támogatás  összege,  a  támogatott  program  megvalósítási  helye
nyilvánosságra hozhatók.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.

……………………………………………
Aláírás/Cégszerű aláírás
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Tájékoztató
(pályázónál marad!)

Pályázatból kizáró okok:  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény 6. §-ban foglaltak szerint
nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-
c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő  szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)  az  a  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,  illetve  ezek  önálló  jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti  egysége, amely a pályázat kiírását megelőző öt
évben  együttműködési  megállapodást  kötött  vagy  tartott  fenn  Magyarországon  bejegyzett
párttal,  amely  a  pályázat  kiírását  megelőző  öt  évben  párttal  közös  jelöltet  állított
országgyűlési,  európai  parlamenti  vagy  helyi  önkormányzati  választáson.  Akinek  a
részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ha a pályázó
a)  a  pályázati  eljárásban  döntés-előkészítőként  közreműködő  vagy  döntést  hozó  szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
amelyben  az  a)-c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti  szervének  tagja,  köteles  kezdeményezni  e  körülménynek  az  Önkormányzati
Minisztérium honlapján történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés  előtt  következik  be,  a  pályázó  köteles  8  munkanapon  belül  kezdeményezni  e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3)  Ha  a  pályázó  a  közzétételt  határidőben  nem  kezdeményezte,  támogatásban  nem
részesülhet.

Ki kell zárni azt a pályázatot 
1. amelynek a benyújtója  a  pályázaton -  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában fennálló
körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a döntést
hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig  kezdeményezhető.  A döntési  eljárásban  közreműködő -  az  érintett  személy
megjelölésével  -  haladéktalanul  köteles  kezdeményezni  a  döntést  hozó  szervnél  vagy
személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett.
2.  A  kezdeményezéssel  érintett  személy  nyilatkozatot  tehet  az  összeférhetetlenség
fennállásával kapcsolatban.
3.  A döntést  hozó  szerv  vagy  személy  a  kezdeményezés  tárgyában  soron  kívül  dönt.  A
döntéshozatalban a kezdeményezéssel érintett személy nem vehet részt. 
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Amennyiben a döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több
mint felének egyetértő szavazata szükséges.
4. Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy
megsértette  e  törvény  rendelkezéseit,  vagy  e  törvényből  következően  a  pályázaton  nem
részesülhet támogatásban, e döntés egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is
jelenti.
5.  Ha a  döntést  hozó szerv  vagy  személy  döntésében  a  (4)  bekezdésben  foglaltakat  nem
állapítja meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.

A törvény alkalmazásában
a)  támogatási  döntés:  támogatásban  részesülő  személy,  valamint  az  e  személy  részére
juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba)  munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca)  feladat-  és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
cb)  feladat-  és  hatásköre  alapján  támogatási  döntésre  érdemi  befolyással  rendelkezik,  így
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve
jóváhagyási  joggal  rendelkezik,  vagy ilyen  joggal  rendelkező szerv  vezetője  vagy testület
tagja;
d)  kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a  Kormány  tagja,  a  kormánybiztos,  az  államtitkár,  a
szakállamtitkár,  a  regionális  fejlesztési  tanács  elnöke,  a  fejlesztéspolitikai  ügyekben
feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény
előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve
az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
e)  nem kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a köztársasági  elnök,  az Országgyűlés  által  választott
vagy  a  köztársasági  elnök  által  kinevezett  tisztségviselő,  az  országgyűlési  és  az  európai
parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja;
f)  közeli  hozzátartozó:  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
g) vezető  tisztségviselő:  a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető
tisztségviselő.

A „Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” űrlapon
(pályázati űrlap melléklete) – a Knyt. 14. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a pályázó
nyilatkozni  tud  a  pályázat  benyújtásakor  arról,  hogy  nem esik  a  Knyt.  6.  §-ában  foglalt
korlátozás  alá.  A „Közzétételi  kérelem”  űrlap  alkalmazásával  (szükség  esetén  kérhető)  a
pályázó a pályázat benyújtásakor, vagy, ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat
benyújtása  után,  de  a  támogatási  döntés  előtt  következik  be,  a  törvényben meghatározott
határidőn  belül,  kezdeményezni  tudja  a  Knyt.  8.  §-ában  leírt  körülmények  miatti
érintettségének  közzétételét.  Ha a  pályázó az érintettség  közzétételét  nem kezdeményezte,
számára támogatás nem nyújtható.
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2. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának …….. Bizottsága pályázatot hirdet a
20... évi közművelődési tevékenység támogatására.

A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: …………………………Ft.

„A”  KATEGÓRIA:  ……………..  Ft  a  társadalmi  és  civil  szervezetek  részére,
közművelődési célra.
„B” KATEGÓRIA: ………………. …Ft társadalmi és civil szervezetek részére, valamint a
határon túli magyar kultúra ápolására.
„C” KATEGÓRIA: …………………. Ft intézmények részére.

A pályázat benyújtásához az összes költség 20%-ának megfelelő önerő szükséges.

Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő
- intézmények, 
- civil szervezetek,  
- befogadó önkormányzati közművelődési intézmények által magánszemélyek

Az  elbírálásánál  előnyben  részesülnek  azok  a  pályázatok,  amelyek  az  ifjúság
közművelődését,  kulturális  tevékenységét  mindinkább  segítik,  a  fiatalokat  bevonják  a
tervezett programokba, valamint azok a szervezetek, amelyek a költségvetési rendeletben a
képviselőtestülettől nem kaptak támogatást!

A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az erre a célra szolgáló
pályázati  űrlap kitöltésével.  A pályázati  űrlapok a Polgármesteri  Hivatal  földszintjén az
Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról.

Beérkezési határidő: 20…  év …….hó …. Nap ….óra
Elbírálás: beérkezési határidőt követő 30 napon belül

A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: 
- részletes programot, az ifjúság szerepének ismertetetését
- részletes költségvetést

A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a pályázó  köteles a teljes költségre
kiterjedő  elszámolást  2009.  évben  hitelesített  számlamásolattal  (!) benyújtani a
Bizottság  részére. A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben
az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei érvényesek. A Bizottságot, mint támogatót a
pályázó  szerepeltesse  a  rendezvény  reklámozásaiban,  hirdetéseiben,  meghívóin. A
támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy
egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn.  Minden pályázót írásban értesítünk pályázata
eredményéről.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
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PÁLYÁZATI ŰRLAP

A …………….Bizottság által meghirdetett
A 20... ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

Beérkezési határidő: 20.. év …….hó …nap …óra, Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda
Egy szervezet, intézmény csak egy programra nyújthat be pályázatot!

    
A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁJA:
1. A PÁLYÁZÓ ADATAI:

A pályázó neve:…………………………………………………………………………………

A  pályázó  jogi  személy  formája: (egyesület,  befogadó  szerv.  által  magánszemély,

költségvetési  szerv  egyéb,  éspedig:

………………………………………………………………………………………….

A pályázó székhelye: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A pályázó levelezési címe: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

A pályázó telefonszáma:……………………………………………………………………….

A pályázó fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………….

A pályázó képviselőjének neve, telefonszáma:……………………………………….............

A pályázó önállóan pályázik: 
Befogadó szervezetet, intézményt bíz meg pályázata lebonyolítására: 

A pályázó/befogadó szerv, intézmény neve:…………………………………………………

A pályázó/befogadó szerv, intézmény címe: ………………………

…………………………………………………………………………………………………...

A pályázó/befogadó szerv, intézmény telefonszáma:………………………………………

A pályázó/befogadó szerv, intézmény adószáma: --

A pályázó/befogadó szerv, intézmény bankszámlaszáma:

--
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Bank neve:……………………………………………………………………………………..
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2. A PÁLYÁZAT ADATAI:

Pályázati program megnevezése:……………………………………………………………

Pályázati program célja: 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

Mely korosztályban, hány főt érint a rendezvény?

0-6 éves  ….. fő  7-18 éves…. fő  19-40 éves…. Fő 41-62 éves…. Fő  62 év felett…. fő

Az önkormányzat bármely forrásából kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 
Más bizottságtól kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 

A program költségvetése:

Bevétel: Ft.
Önrész:         …………………..
Más pályázatokon nyert összeg:                                                            ………………….. 
Egyéb bevétel: megnevezése:  ………………                        ………………….. 
Igényelt önkormányzati támogatás:       ………………….
Összes bevétel:                                                      …...………………

Kiadás:
Utazás: eszköze: …………………………………………..Költsége:     …………………..
Szállás: helye:     …………………………………………..Költsége:     ……………………
Étkezés:………..………………………………………….. Költsége:     ...…………………
Programok: ……………………………………………….. Költsége:     ...………………….
Egyéb: ……………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………… Költsége:     .…………………..

A program összes költsége:                                                         …...………………

A részletes költségvetést kérjük mellékelten csatolni!
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A pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
esik  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.
Törvény  6.  §-ban  foglalt  korlátozás  alá.  A nyilatkozat  csatolása  nélkül  a  pályázat
érvénytelen!  Az  adóhatósági  és  köztartozás  mentességről  szóló  igazolásokat,  szükség
esetén a befogadó szervezet, intézmény nyilatkozatát kérjük a pályázathoz csatolni! 

A pályázó a Bizottságot, mint támogatót szerepeltesse a rendezvényei reklámozásaiban,
hirdetéseiben,  meghívóin,  ezekről  szóló  dokumentumokat,  fotókat  a  szakmai
beszámolóhoz  csatolni  kell!  (Ennek  hiánya  a  2010.  évi  pályázatokból  való  kizárását
eredményezheti a pályázónak)
Hiányosan,  vagy a határidő  lejárta  után (!)  beküldött,  valamint  a  pályázati  kiírásnak nem
megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A rendezvényt,  programot  követően  30  napon  belül  a  pályázó  köteles  a  teljes  költségre
kiterjedő  elszámolást  tárgyévben  hitelesített  számlamásolattal (!)  benyújtani  a Bizottság
részére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1. Művelődési Osztály).
A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide
vonatkozó rendeletei érvényesek. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott
hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. 
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lapon feltüntetett adatok eltérnek a valóságtól, a
bizottság  a  támogatás  teljes  összegét  kamatokkal  együtt  visszafizetteti  a  pályázat
benyújtójával! Nyertes pályázat esetén az elnyert támogatás 20% önerővel növelt teljes
összegével  vállalom  az  elszámolást.  A támogatást  kizárólag  az  adott  célra,  a  fenn
megnevezett költségvetésnek megfelelően lehet elszámolni! 

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

                  
PH.

…..……………………………………
                                   a pályázó aláírása
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NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó neve:
Születési helye, ideje: 
Lakcíme:
Befogadó szervezet, intézmény neve:
Címe:
Képviselőjének neve:

Szervezet esetén 
Szervezet neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a
közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény
(Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 6. § ……….pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 8. § ……….pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem,  hogy  az  összeférhetetlenség  megszüntetésére  az  alábbiak  szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.
…………………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott
……………………………………………………………………………………………….…, 

a  …………………………………………………………...  vezetője  jelen  nyilatkozatommal
az általam képviselt szervezet nevében:

-  igazolom  a  pályázatban  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok
teljeskörűségét, valódiságát és hitelességét;

-  kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen nem folyik csőd-, felszámolási
és  végelszámolási  eljárás,  kötelezettséget  vállalok  továbbá  arra,  hogy  a  pályázat
elbírálásáig,  illetve  a  támogatási  szerződés  lejártáig  bejelentem,  ha  az  általam
képviselt szervezet ellen ilyen eljárás indul;

- hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a pályáztató szerv ellenőrizze;

- tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  kedvezményezettjének  megnevezése,  a
támogatás  célja,  a  támogatás  összege,  a  támogatott  program  megvalósítási  helye
nyilvánosságra hozhatók.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.

……………………………………………
Aláírás/Cégszerű aláírás
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BEFOGADÓ NYILATKOZAT

….……………………………………………………………………………….. pályázathoz

Tekintettel arra, hogy a Támogatott és a támogatási összeget befogadó szervezet nem azonos,
kérjük az alábbi nyilatkozat kitöltését:
A……………………………………………..…………………………………(szervezet neve)

felajánlja a ……………………………………………….………………….banknál vezetett

-- számú számláját

…………………………………………………(támogatott szervezet/személy neve) számára.

A befogadó intézmény megnevezése: …………………...…………………………………….

A befogadó intézmény címe: 
ir.sz:…………………
megye:………………………………………….  helység:………..……………………..
………… 
út, utca……………………………………………………………………………. hsz:…….

Telefonszáma:
…………………………………………………………………………………...

Képviselőjének neve:…………………………………………………………………………...

Képviselőjének telefonszáma:…………………………………………………………………

A befogadó intézmény adószáma:         -  -  

Befogadó intézmény vállalja 
…………………………………………………………...(támogatott szervezet/személy neve)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......című
nyertes  pályázatának  lebonyolítását.  A  pályázaton  elnyert  összeget  a  nyertes  pályázó
rendelkezésére  bocsátja  és  a  pályázó  együttműködésével  vállalja  a  pénzügyi  és  szöveges
elszámolást, szakmai beszámoló elkészítését és megküldését a pályázat kiíró felé.

Kiskunfélegyháza, 20... év ………………hó ………nap

…………………………………… ……...…………………………….
         Pályázó aláírása      PH. Befogadó intézmény képviselője
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Tájékoztató
(pályázónál marad!)

Pályázatból kizáró okok:  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény 6. §-ban foglaltak szerint
nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-
c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő  szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)  az  a  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,  illetve  ezek  önálló  jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti  egysége, amely a pályázat kiírását megelőző öt
évben  együttműködési  megállapodást  kötött  vagy  tartott  fenn  Magyarországon  bejegyzett
párttal,  amely  a  pályázat  kiírását  megelőző  öt  évben  párttal  közös  jelöltet  állított
országgyűlési,  európai  parlamenti  vagy  helyi  önkormányzati  választáson.  Akinek  a
részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ha a pályázó
a)  a  pályázati  eljárásban  döntés-előkészítőként  közreműködő  vagy  döntést  hozó  szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
amelyben  az  a)-c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti  szervének  tagja,  köteles  kezdeményezni  e  körülménynek  az  Önkormányzati
Minisztérium honlapján történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés  előtt  következik  be,  a  pályázó  köteles  8  munkanapon  belül  kezdeményezni  e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3)  Ha  a  pályázó  a  közzétételt  határidőben  nem  kezdeményezte,  támogatásban  nem
részesülhet.

Ki kell zárni azt a pályázatot 
1. amelynek a benyújtója  a  pályázaton -  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában fennálló
körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a döntést
hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig  kezdeményezhető.  A döntési  eljárásban  közreműködő -  az  érintett  személy
megjelölésével  -  haladéktalanul  köteles  kezdeményezni  a  döntést  hozó  szervnél  vagy
személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett.
2.  A  kezdeményezéssel  érintett  személy  nyilatkozatot  tehet  az  összeférhetetlenség
fennállásával kapcsolatban.
3.  A döntést  hozó  szerv  vagy  személy  a  kezdeményezés  tárgyában  soron  kívül  dönt.  A
döntéshozatalban  a  kezdeményezéssel  érintett  személy  nem  vehet  részt.  Amennyiben  a
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döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének
egyetértő szavazata szükséges.
4. Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy
megsértette  e  törvény  rendelkezéseit,  vagy  e  törvényből  következően  a  pályázaton  nem
részesülhet támogatásban, e döntés egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is
jelenti.
5.  Ha a  döntést  hozó szerv  vagy  személy  döntésében  a  (4)  bekezdésben  foglaltakat  nem
állapítja meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.

A törvény alkalmazásában
a)  támogatási  döntés:  támogatásban  részesülő  személy,  valamint  az  e  személy  részére
juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba)  munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca)  feladat-  és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
cb)  feladat-  és  hatásköre  alapján  támogatási  döntésre  érdemi  befolyással  rendelkezik,  így
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve
jóváhagyási  joggal  rendelkezik,  vagy ilyen  joggal  rendelkező szerv  vezetője  vagy testület
tagja;
d)  kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a  Kormány  tagja,  a  kormánybiztos,  az  államtitkár,  a
szakállamtitkár,  a  regionális  fejlesztési  tanács  elnöke,  a  fejlesztéspolitikai  ügyekben
feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény
előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve
az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
e)  nem kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a köztársasági  elnök,  az Országgyűlés  által  választott
vagy  a  köztársasági  elnök  által  kinevezett  tisztségviselő,  az  országgyűlési  és  az  európai
parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja;
f)  közeli  hozzátartozó:  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
g) vezető  tisztségviselő:  a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető
tisztségviselő.

A „Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” űrlapon
(pályázati űrlap melléklete) – a Knyt. 14. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a pályázó
nyilatkozni  tud  a  pályázat  benyújtásakor  arról,  hogy  nem esik  a  Knyt.  6.  §-ában  foglalt
korlátozás  alá.  A „Közzétételi  kérelem”  űrlap  alkalmazásával  (szükség  esetén  kérhető)  a
pályázó a pályázat benyújtásakor, vagy, ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat
benyújtása  után,  de  a  támogatási  döntés  előtt  következik  be,  a  törvényben meghatározott
határidőn  belül,  kezdeményezni  tudja  a  Knyt.  8.  §-ában  leírt  körülmények  miatti
érintettségének  közzétételét.  Ha a  pályázó az érintettség  közzétételét  nem kezdeményezte,
számára támogatás nem nyújtható.
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3. sz. melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának …………….Bizottsága pályázatot
hirdet a 20... évi helyi kiadványok támogatására.

A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: ……………… Ft.

Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő

- intézmények, 
- civil szervezetek,  
- befogadó önkormányzati közművelődési intézmények által magánszemélyek

Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek Kiskunfélegyháza város
hagyományait erősíti, közművelődését segíti, az ifjúság ismeretbővítését szolgálja, illetve
helyi történeti, kulturális és tudományos munkák publikálását vállalja. Azok a szervezetek,
magánszemélyek,  akik  Kiskunfélegyháza  város  költségvetési  rendeletében  a
képviselőtestülettől támogatást kaptak, nem pályázhatnak!

A pályázatok benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az erre a célra szolgáló
pályázati  űrlap kitöltésével.  A pályázati  űrlapok a Polgármesteri  Hivatal  földszintjén az
Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a város honlapjáról.

Beérkezési határidő: 20… év …..hó ..nap ..óra
Elbírálás: beérkezési határidőt követő 30 napon belül

A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: 

- kiadvány leírását, célját
- részletes költségvetést

A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 
A kiadvány megjelentetési munkálatait követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes
költségre  kiterjedő  elszámolást,  legkésőbb  tárgyévben  december  31-ig  hitelesített
számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság részére
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1. Művelődési Osztály).

A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat
ide  vonatkozó  rendeletei  érvényesek.  A  Bizottságot,  mint  támogatót  a  pályázó
szerepeltesse  kiadványa  reklámozásaiban,  hirdetéseiben,  bemutatóra  szóló
meghívóin.
A támogatás csak abban az esetben utalható,  ha a támogatott  hitelt  érdemlően igazolja,
hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. 
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
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PÁLYÁZATI ŰRLAP

A ……………… Bizottság által meghirdetett
A 20... ÉVI HELYI KIADVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

Beérkezési határidő: 20… év ….hó …nap ..óra, Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda

Egy szervezet, intézmény csak egy programra nyújthat be pályázatot!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI:

A pályázó neve:…………………………………………………………………………………

A pályázó jogi személy formája: (költségvetési szerv, gazdasági társaság, egyesület, egyéb,

éspedig:………………………………………………………………………………………….

A pályázó székhelye: ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

A pályázó levelezési címe: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

A pályázó telefonszáma:……………………………………………………………………….

A pályázó fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………….

A pályázó képviselőjének neve:………………………………………………………………. 

A pályázó képviselőjének elérhetősége:………………………………………........................

A pályázó önállóan pályázik: 
Befogadó szervezetet, intézményt bíz meg pályázata lebonyolítására: 

A pályázatot befogadó szerv., intézmény neve:………………………………………………

A  pályázatot  befogadó  szerv.,  intézmény  címe:

………………………………………………………………………………………...

A  pályázatot  befogadó  szerv,  intézmény  képviselőjének  neve,  elérhetősége:

……………………………………………………………………………………

A pályázó adószáma: --

A pályázó bankszámlaszáma:

--
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Bank neve:……………………………………………………………………………………..
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2. A PÁLYÁZAT ADATAI:

Kiadvány megnevezése:…………………………………………………………………….…

Kiadvány leírása, célja: 
…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

Az önkormányzat bármely forrásából kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 
Más bizottságtól kapott-e már támogatást e programra?   

IGEN         NEM 

A kiadvány költségvetése:

Bevétel: Ft.
Önrész:         …………………..
Más pályázatokon nyert összeg:                                                            ………………….. 
Egyéb bevétel megnevezése:  ……………………..                         …………………. 
Igényelt önkormányzati támogatás:       ………………….
Összes bevétel:                                                      …...………………

Kiadás: Ft.
Szerkesztés: ………………………………………….. Költsége:     …………………..
Nyomda:     ………………………………………….. Költsége:     ……………………
Egyéb: ……………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………… Költsége:     .…………………..

A kiadvány összes költsége:                                                         …...………………

A részletes költségvetést kérjük mellékelten csatolni!
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A pályázónak a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem
esik  a  közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.
Törvény  6.  §-ban  foglalt  korlátozás  alá.  A nyilatkozat  csatolása  nélkül  a  pályázat
érvénytelen!  Az  adóhatósági  és  köztartozás  mentességről  szóló  igazolásokat,  szükség
esetén a befogadó szervezet, intézmény nyilatkozatát kérjük a pályázathoz csatolni! 

A pályázó  a Bizottságot,  mint  támogatót  szerepeltesse  kiadványa  reklámozásaiban,
hirdetéseiben,  meghívóin,  ezekről  szóló  dokumentumokat,  fotókat  a  szakmai
beszámolóhoz csatolni  kell!  (Ennek hiánya a  következő évi  pályázatokból  való kizárását
eredményezheti a pályázónak)
Hiányosan,  vagy a határidő  lejárta  után (!)  beküldött,  valamint  a  pályázati  kiírásnak nem
megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. 

A kiadvány megjelentetési  munkálatait  követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes
költségre  kiterjedő  elszámolást,  legkésőbb  tárgyévben  december  31-ig  hitelesített
számlamásolattal (!) benyújtani a Bizottság részére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u.1.
Művelődési Osztály).

A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás esetekben az Önkormányzat ide
vonatkozó rendeletei érvényesek. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha a támogatott
hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. 
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata eredményéről.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a lapon feltüntetett adatok eltérnek a valóságtól, a
bizottság  a  támogatás  teljes  összegét  kamatokkal  együtt  visszafizetteti  a  pályázat
benyújtójával! Nyertes pályázat esetén az önerővel növelt teljes összeggel vállalom az
elszámolást. A támogatást kizárólag az adott célra, a fenn megnevezett költségvetésnek
megfelelően számolom el. 

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

                  
PH.

…..……………………………………
                                   a pályázó aláírása
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NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Pályázó neve:
Születési helye, ideje: 
Lakcíme:
Befogadó szervezet, intézmény neve:
Címe:
Képviselőjének neve:

Szervezet esetén 
Szervezet neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem,  hogy  személyemmel,  illetve  a  pályázóként  megjelölt  szervezettel  szemben  a
közpénzekből  nyújtott  támogatások  átláthatóságáról  szóló  2007.  évi  CLXXXI.  törvény
(Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 6. § ……….pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy 

2. fennáll a 8. § ……….pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem,  hogy  az  összeférhetetlenség  megszüntetésére  az  alábbiak  szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.
…………………………………..

Aláírás/Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT

Alulírott
……………………………………………………………………………………………….…, 

a  …………………………………………………………...  vezetője  jelen  nyilatkozatommal
az általam képviselt szervezet nevében:

-  igazolom  a  pályázatban  foglalt  adatok,  információk  és  dokumentumok
teljeskörűségét, valódiságát és hitelességét;

-  kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen nem folyik csőd-, felszámolási
és  végelszámolási  eljárás,  kötelezettséget  vállalok  továbbá  arra,  hogy  a  pályázat
elbírálásáig,  illetve  a  támogatási  szerződés  lejártáig  bejelentem,  ha  az  általam
képviselt szervezet ellen ilyen eljárás indul;

- hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását a pályáztató szerv ellenőrizze;

- tudomásul  veszem,  hogy  a  támogatás  kedvezményezettjének  megnevezése,  a
támogatás  célja,  a  támogatás  összege,  a  támogatott  program  megvalósítási  helye
nyilvánosságra hozhatók.

Kiskunfélegyháza, 20... év. ……………hó……….nap.

PH.

……………………………………………
Aláírás/Cégszerű aláírás
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BEFOGADÓ NYILATKOZAT

….……………………………………………………………………………….. pályázathoz

Tekintettel arra, hogy a Támogatott és a támogatási összeget befogadó szervezet nem azonos,
kérjük az alábbi nyilatkozat kitöltését:
A……………………………………………..…………………………………(szervezet neve)

felajánlja a ……………………………………………….………………….banknál vezetett

-- számú számláját

…………………………………………………(támogatott szervezet/személy neve) számára.

A befogadó intézmény megnevezése: …………………...…………………………………….

A befogadó intézmény címe: 
ir.sz:…………………
megye:………………………………………….  helység:………..……………………..
………… 
út, utca……………………………………………………………………………. hsz:…….

Telefonszáma:
…………………………………………………………………………………...

Képviselőjének neve:…………………………………………………………………………...

Képviselőjének telefonszáma:…………………………………………………………………

A befogadó intézmény adószáma:         -  -  

Befogadó intézmény vállalja 
…………………………………………………………...(támogatott szervezet/személy neve)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………......című
nyertes  pályázatának  lebonyolítását.  A  pályázaton  elnyert  összeget  a  nyertes  pályázó
rendelkezésére  bocsátja  és  a  pályázó  együttműködésével  vállalja  a  pénzügyi  és  szöveges
elszámolást, szakmai beszámoló elkészítését és megküldését a pályázat kiíró felé.

Kiskunfélegyháza, 20... év ………………hó ………nap

…………………………………… ……...…………………………….
         Pályázó aláírása      PH. Befogadó intézmény képviselője
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Tájékoztató
(pályázónál marad!)

Pályázatból kizáró okok:  a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. Törvény 6. §-ban foglaltak szerint
nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-
c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő  szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet
ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f)  az  a  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,  illetve  ezek  önálló  jogi
személyiséggel rendelkező azon szervezeti  egysége, amely a pályázat kiírását megelőző öt
évben  együttműködési  megállapodást  kötött  vagy  tartott  fenn  Magyarországon  bejegyzett
párttal,  amely  a  pályázat  kiírását  megelőző  öt  évben  párttal  közös  jelöltet  állított
országgyűlési,  európai  parlamenti  vagy  helyi  önkormányzati  választáson.  Akinek  a
részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

Ha a pályázó
a)  a  pályázati  eljárásban  döntés-előkészítőként  közreműködő  vagy  döntést  hozó  szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e)  olyan  gazdasági  társaság,  alapítvány,  társadalmi  szervezet,  egyház  vagy  szakszervezet,
amelyben  az  a)-c)  pont  alá  tartozó  személy  vezető  tisztségviselő,  az  alapítvány  kezelő
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti  szervének  tagja,  köteles  kezdeményezni  e  körülménynek  az  Önkormányzati
Minisztérium honlapján történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés  előtt  következik  be,  a  pályázó  köteles  8  munkanapon  belül  kezdeményezni  e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3)  Ha  a  pályázó  a  közzétételt  határidőben  nem  kezdeményezte,  támogatásban  nem
részesülhet.

Ki kell zárni azt a pályázatot 
1. amelynek a benyújtója  a  pályázaton -  a  pályázati  eljárás  bármely szakaszában fennálló
körülményre tekintettel - nem részesülhet támogatásban. A pályázatból való kizárást a döntést
hozó szervnél vagy személynél bárki kezdeményezheti. A pályázatból való kizárás a döntés
meghozataláig  kezdeményezhető.  A döntési  eljárásban  közreműködő -  az  érintett  személy
megjelölésével  -  haladéktalanul  köteles  kezdeményezni  a  döntést  hozó  szervnél  vagy
személynél a pályázatból való kizárást, ha annak indokairól tudomást szerzett.
2.  A  kezdeményezéssel  érintett  személy  nyilatkozatot  tehet  az  összeférhetetlenség
fennállásával kapcsolatban.
3.  A döntést  hozó  szerv  vagy  személy  a  kezdeményezés  tárgyában  soron  kívül  dönt.  A
döntéshozatalban  a  kezdeményezéssel  érintett  személy  nem  vehet  részt.  Amennyiben  a
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döntéshozatalra testület jogosult, a kizáráshoz a testület valamennyi tagja több mint felének
egyetértő szavazata szükséges.
4. Ha a döntést hozó szerv vagy személy megállapítja, hogy a pályázatot benyújtó személy
megsértette  e  törvény  rendelkezéseit,  vagy  e  törvényből  következően  a  pályázaton  nem
részesülhet támogatásban, e döntés egyúttal a pályázó által benyújtott pályázat elutasítását is
jelenti.
5.  Ha a  döntést  hozó szerv  vagy  személy  döntésében  a  (4)  bekezdésben  foglaltakat  nem
állapítja meg, a döntéshozatali eljárást lefolytatja.

A törvény alkalmazásában
a)  támogatási  döntés:  támogatásban  részesülő  személy,  valamint  az  e  személy  részére
juttatandó konkrét támogatási összeg meghatározása;
b) döntés-előkészítésben közreműködő: az a természetes személy, aki
ba)  munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony alapján részt vesz a
pályázati kiírás vagy a támogatási döntés előkészítésében,
bb) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi, véleményezési joggal
rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület tagja;
c) döntéshozó: az a természetes személy, aki
ca)  feladat-  és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára jogosult, vagy az erre
jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
cb)  feladat-  és  hatásköre  alapján  támogatási  döntésre  érdemi  befolyással  rendelkezik,  így
különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve
jóváhagyási  joggal  rendelkezik,  vagy ilyen  joggal  rendelkező szerv  vezetője  vagy testület
tagja;
d)  kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a  Kormány  tagja,  a  kormánybiztos,  az  államtitkár,  a
szakállamtitkár,  a  regionális  fejlesztési  tanács  elnöke,  a  fejlesztéspolitikai  ügyekben
feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a regionális fejlesztési tanács által törvény
előírása alapján létrehozott társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve
az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
e)  nem kizárt  közjogi  tisztségviselő:  a köztársasági  elnök,  az Országgyűlés  által  választott
vagy  a  köztársasági  elnök  által  kinevezett  tisztségviselő,  az  országgyűlési  és  az  európai
parlamenti képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat
képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei, a regionális fejlesztési tanács tagja;
f)  közeli  hozzátartozó:  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;
g) vezető  tisztségviselő:  a gazdasági társaságokról szóló törvény által meghatározott vezető
tisztségviselő.

A „Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról” űrlapon
(pályázati űrlap melléklete) – a Knyt. 14. §-ában meghatározottaknak megfelelően – a pályázó
nyilatkozni  tud  a  pályázat  benyújtásakor  arról,  hogy  nem esik  a  Knyt.  6.  §-ában  foglalt
korlátozás  alá.  A „Közzétételi  kérelem”  űrlap  alkalmazásával  (szükség  esetén  kérhető)  a
pályázó a pályázat benyújtásakor, vagy, ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat
benyújtása  után,  de  a  támogatási  döntés  előtt  következik  be,  a  törvényben meghatározott
határidőn  belül,  kezdeményezni  tudja  a  Knyt.  8.  §-ában  leírt  körülmények  miatti
érintettségének  közzétételét.  Ha a  pályázó az érintettség  közzétételét  nem kezdeményezte,
számára támogatás nem nyújtható.
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