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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hegedűs Sándor művelődésszervező kezdeményezte, hogy az önkormányzati tulajdonú, 
üresen álló Kiszombor, Ökrös u.1/c. szám alatt lévő, volt rendőrségi épület a továbbiakban 
ifjúsági központként kerüljön hasznosításra Kiszombori Ifjúsági Központ (a továbbiakban: 
KIK) néven.  
 
A KIK nyitva tartására az alábbiak szerint tett javaslatot:  
 

hétfő: zárva tart, 
kedd: 16-20 óráig, 
szerda: 16-20 óráig, 
csütörtök: 16-20 óráig, 
péntek: 16-20 óráig, 
szombat: 16-20 óráig, 
vasárnap: 14-18 óráig. 

 
Javaslata szerint az említett épületet fel kellene venni a közösségi színterek közé is.  
 
A közösségi színtér fogalma a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. sz. melléklete 
szerint: 
„s) Közösségi színtér: a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési 
tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében 
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési 
megállapodás alapján működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen 
rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiségegyüttes, 
épület).” 
 
A Törvény 77. §-a alapján: „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.” 
 
A Törvény 78. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint: „(1) A települési önkormányzat a 
közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, 
illetve közművelődési intézményt biztosít.” 
 



Ugyanezen § (5) bekezdése meghatározza a következőket:  
„(5) Az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart 
fenn az e törvényben foglaltak alapján: 
a) meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, 
működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait, 
b) kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, működési engedélyét, 
jóváhagyja, szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, 
c) biztosítja a feladatok ellátásához és a közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 
fenntartásához szükséges, e törvény szerinti szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi 
feltételeket, 
d) kijelöli a közösen létesített vagy önkormányzatok közötti társulásban fenntartott közösségi 
színtér, illetve közművelődési intézmény esetében a működtetői jogok gyakorlóját.” 
 
A közösségi színérrel kapcsolatos rendelkezéseket Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT rendelete (a 
továbbiakban: Rendelet) tartalmazza, a Rendelet 6. § alapján:  
„(1) Az Önkormányzat a helyi lakosság közművelődési tevékenységének, valamint a lakosság 
önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében, elsődleges közösségi színtérként az 
alábbi létesítményeket tartja fenn: 
a) Ady Endre Művelődési Ház, címe: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.  
b) Közművelődési Könyvtár, címe 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B.” 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2010.(VII. 27.) KNÖT 
határozatával fogadta el Kiszombor nagyközség közösségi színterének használati szabályzatát 
(a továbbiakban: Szabályzat) az Ady Endre Művelődési Ház vonatkozásában.  
 
Amennyiben a T. Képviselő-testület a KIK épületét közösségi színtérként kívánja biztosítani, 
úgy szükséges a Rendelet, valamint a Szabályzat ezzel kapcsolatos módosítása.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. március 24. 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
 
 
 



Tárgy: Kiszombori Ifjúsági Központ nyitva tartása 
 
____/2016.(III. 29.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszombori 
Ifjúsági Központ nyitva tartása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az 
önkormányzati tulajdonú, üresen álló 6775 Kiszombor, Ökrös u.1/c. szám alatt lévő, volt 
rendőrségi épület a továbbiakban ifjúsági központként kerüljön hasznosításra Kiszombori 
Ifjúsági Központ (a továbbiakban: KIK) néven. 
 
2. A Képviselő-testület a KIK nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg: 
 

hétfő: zárva tart, 
kedd: 16-20 óráig, 
szerda: 16-20 óráig, 
csütörtök: 16-20 óráig, 
péntek: 16-20 óráig, 
szombat: 16-20 óráig, 
vasárnap: 14-18 óráig. 

 
 
3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KIK 6775 Kiszombor, 
Ökrös u.1/c. szám alatt lévő épületét a közösségi színtérként kívánja kijelölni és biztosítani, 
erre tekintettel felkéri Hegedűs Sándor művelődésszervezőt, hogy Kiszombor nagyközség 
közösségi színterének használati szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) ezzel 
kapcsolatos módosítását készítse elő, továbbá felkéri Szegvári Ernőné polgármestert, hogy 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 
17/2010.(VII. 28.) KNÖT rendeletének módosítását, valamint a Szabályzat módosítását 
terjessze elő a következő soros testületi ülésre. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor 
- Hegedűs Sándor művelődésszervező 
- Irattár 
 


