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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/… . (… . … .) önkormányzati rendelet-tervezete 
 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése szerinti származékos jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés 
a) pontjában, továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében rögzített feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi 
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

1. A közművelődési feladatellátás szervezeti formája 
 

1. § 
 

Önkormányzati rendeletbe kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat által alapított és fenntartott hivatal 
alapító okiratában rögzített alaptevékenysége keretében, mint  önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv szakfeladataként végzi  az önkormányzat kötelező közművelődési közszolgáltatói feladatát, a közösségi színtérnek 
helyet adó, az önkormányzat tulajdonában lévő  Faluház épületében, melynek működtetése az 1. függelékben 
rögzített megállapodás,  a nyitva tartás ideje a 2. függelékben szabályozottak szerint valósul meg.  
 

2. A közművelődési feladatok meghatározása 
 

2. § 
 

Az önkormányzat a helyi állampolgárok rendszeres, vagy alkalmi közművelődési tevékenységének és az 
önszerveződő közösségek működése biztosítása érdekében az éves költségvetéséből anyagi fedezet nyújt az 1. 
§-ban írt szervezeti formában megvalósuló alábbi feladatellátás végrehajtásához: 
a) a településen működő,  gyermekek oktatását, nevelését végző intézményekkel, az álláskeresők 

foglalkoztatására szakosodott szervekkel, a gyermekjóléti- és családsegítő szolgáltatókkal, a helyi civil 
szervezetek vezetőivel és a térségi közművelődési feladatot ellátó szervezetekkel való együttműködés 
kialakításával folyamatos munkakapcsolat fenntartása; 

b) a településen élő hátrányos helyzetű emberek (pl.  akik  mozgásukban korlátozottak, munkavégző-
képességüket elveszítették, egészségkárosodottak, vagy szenvedélybetegek) elesettségükből eredő 
kulturális hátrányainak mérséklése;  

c) az általános és középiskolás korú gyermekek, fiatal felnőttek, a felsőoktatásban résztvevő fiatalok ipar- és 
képzőművészeti tevékenységének végzéséhez ifjúsági klubok rendszerének, szakkörök kialakításának feltételei 
megteremtése; 

d) a településen élők által alkotott művészeti és szellemi értékeinek kellő megbecsülésén túl hagyományőrző klub  
létrehozásával a helytörténeti ritkaságok, korhű dokumentumok felkutatását  és gyűjtését lehetővé téve, a 
Faluházban tárlat-szerű bemutatásával felélesztve a lokálpatriotizmust; 

e) a településen élők bevonása a település természeti és épített környezetének és esztétikai kultúrájának fejlesztésébe, a 
közösséghez való tartozást elősegítő akciók (lakókörnyezet virágosítása, gyom- és parlagfű-mentesítése, 
hulladékgyűjtés) szervezése; 

f) a kisebbségi közösség hagyományainak gondozása keretében a közösségi színtéren terület kialakítása; 
g) a helyi  nyilvános könyvtárral  közös rendezvények  (pl.: ötletbörzék, játékos versenyek, zenés- táncos műsorok, 

fesztiválok, vetélkedők) megszervezése, lebonyolítása; 
h) a település idegenforgalmi vonzerejének megteremtése jegyében a védett természeti értékek, a madárvilág képi 

bemutatása   fotó-kiállítás keretében; 



i) országos, megyei vagy térségi kulturális rendezvényen ének, tánc kategóriákban kiemelkedő eredményt elért 
amatőr művészeti csoportok, egyéni indulók  fellépésének elősegítése; 

j) e-Magyarország pont működtetése, az internet- szolgáltatás térítésmentes biztosítása.   
 

II. Fejezet 
 

Pénzügyi feltételek meghatározása 
 

3. A közművelődési tevékenység végzése támogatásának rendje 
 

3. § 
 

(1) Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében a 2. §-ban rögzített önkormányzati közművelődési 
feladatok végrehajtásához, az erre a célra elkülönített előirányzatában pénzügyi forrást biztosít az 
önkormányzat saját bevételéből és  pályázati támogatásból, az e rendeletben szabályozott közművelődési 
feladatok megvalósítása során  felmerült és elismerhető költségek részbeni, vagy teljes kiadásának 
kiegyenlítésére, az értékarányosság szem előtt tartásával és az esélyegyenlőség biztosítása mellett. 

(2) Az önkormányzat éves költségvetésében  támogatásként külön kezeli az (1) bekezdésben szabályozott 
pénzügyi forrás kiegészítéseként  a településen vállalkozói tevékenységet végzők és az önkormányzat által 
létrehozott közalapítvány alapító okiratában rögzített tevékenységi körön belül, a kuratórium döntésének 
megfelelő mértékű,  a település közművelődési tevékenységének ellátására befizetett anyagi hozzájárulást.  

 
4. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása körében nyújtott díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak 

meghatározása 
 
4. § 
 

(1) Az önkormányzat által a közművelődési feladatok ellátása körében díjmentesen nyújtott szolgáltatások: 
a) a közművelődési közszolgáltatói közfeladatot ellátó szervezésében lebonyolított tanfolyamok, 

kiállítások, tájékoztató előadások, szakkörök, klubok, képzések; 
b) a helyi civil  szervezetek rendezésében megvalósuló közművelődési rendezvények, szórakoztató 

műsorok,  sport és szabadidős programok, egyesületi közgyűlések; 
c) a településen működő gyermek- és szociális intézmények szervezésében meghirdetett 

ismeretterjesztő, közösségi rendezvények, színházi előadás, óvodai, iskolai bálok; 
d) amatőrök alkotói, hagyományőrző, önképző közösségi rendezvények, tárlatok, kiállítások; 
e) helyi jótékonyság rendezvények és a helyileg érintett személy, szervezet számára gyűjtés; 
f) az önkormányzat és szervei programjai, falunapi rendezvények; 
g) az e-Magyarország pont működtetése keretében a NET használata és 
h) az önkormányzat által alapított és tulajdonolt KÉBSZ Kft alapító okiratában közművelődési 

feladatellátással összefüggő vállalkozói tevékenység  
lebonyolításához szükséges helyiség (Faluház) és további működési feltételeinek, a Faluházban lévő célnak 
megfelelő felszerelések, berendezések rendeltetésszerű használatának biztosítása, az önkormányzat mindenkori éves 
költségvetésében a 3. §-ban szabályozottak szerint elkülönített  előirányzat összegének mértékéig terjed.   

(2) Díjmentes továbbá mindazon tevékenység (az (1) bekezdésben  nem szabályozott tevékenységen túl), 
amelyet a képviselő-testület határozatába foglaltan az önkormányzat éves költségvetése terhére biztosít. 

 
5. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása körében nyújtott díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak 

meghatározása 
 

5. § 
 
(1) Az önkormányzat által a közművelődési feladatok ellátása körében nyújtott díjköteles szolgáltatások: 

a) a 4. §-ban szabályozottak kivételével,  minden olyan családi rendezvény (keresztelő, névadó, 
születésnap, névnap, ballagás, házasságkötési ceremónia, lakodalom, karácsonyi, szilveszteri, újévi 
bálok, stb.) lebonyolítása, amely az önkormányzat éves költségvetésében a Faluház fenntartásával 
összefüggően  működési, dologi kiadást keletkeztet, 

b) minden olyan nem közművelődési tevékenység végzése, amely haszonszerzés célját, vagy üzleti célú 
tevékenységet foglal magában (pl.: kirakodó vásárok, termékbemutatók, stb.). 



(2) A Faluház teremhasználati díja nettó összege: 
a) óránként 

aa) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezvény esetén:                      1.200.- forint, 
ab)     az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység végzése esetén:        2.000.- forint, 

b) egy napra             30.000.-forint, 
melynek kiegyenlítésére az önkormányzat hivatala által kibocsátott számla tartalma szerint kerül sor. 
 
 

III. Fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

6. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 
 

6. § 
 

(1) E rendelet …………………………lép hatályba. 
(2) E rendelet 

1. függeléke a  Faluház használatba adásáról és használatba vételéről szóló megállapodást, 
2. függeléke  a Faluház nyitvatartási idejének meghatározását 
tartalmazza. 

(3) Hatályát veszti  a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 8/2009. (V. 29.) Ökt rendelet. 
 
 
 
 

 
 
Forgó Henrik                 Kató Pálné 
polgármester                                                                        jegyző 

 
 
 

Záradék: 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése:……. év ……………hónap … nap. 
 
 
 
 
         
 
         Kató Pálné 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 



1. függelék a…/….(… . ….)  önkormányzati  rendelet-tervezethez 
 

M e g á l l a p o d á s 
a Faluház használatba adásáról és használatba vételéről 

 
mely létrejött egyrészről: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (képviseletében: Forgó Henrik 
polgármester, továbbiakban: mint használatba adó) és 
másrészről az önkormányzat által alapított Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft –rövidítve KÉBSZ Kft 
(képviseletében: Ambrus László ügyvezető, továbbiakban: mint használatba vevő) között fenti tárgyban az alábbi 
feltételekkel: 
1.) A megállapodó felek rögzítik, hogy a használatba vevő gazdasági társaság alapító okiratában nyereségérdekelt 

tevékenységét megállapító önkormányzat, mint tulajdonos abban érdekelt, hogy a KÉBSZ Kft eredményesen 
lássa el azon vállalkozói (szórakoztatással, kulturális rendezvények lebonyolításával kapcsolatos és vendéglátás 
körébe sorolt) tevékenységét, amellyel a település lakossága körében szolgáltatás- nyújtásában vállalkozóként 
vesz részt, ezért a Faluház ebbéli használatáért a használatba adó, teremhasználat címén a használatba 
vevőtől díjat nem szed. 

2.) A megállapodó felek megegyeznek abban, hogy a használatba vevő a faluház épülete kizárólagos használatát 
akként gyakorolhatja, hogy a faluház napi nyitva-tartási ideje alatti időtartamban (időbeli korlátozás nélkül) 
annak rendeltetésszerű használata mellett, az alkalmazásában álló munkavállaló (aki személyében megegyezik 
az önkormányzati kötelező közművelődési feladatot ellátó közalkalmazott személyével) közreműködésével, 
saját üzleti, vállalkozói kockázatára, a jó gazda gondosságával, vagyonleltár szerint veheti igénybe azt. Az 
igénybevétel nem érinti az önkormányzat tulajdonjogát, amely a használatba vétel ideje alatt és azt követően is 
változatlanul az önkormányzat kizárólagos forgalomképes egyéb vagyonát képezi, így a használatba vevő azt 
semmilyen módon nem terhelheti meg, harmadik fél számára nem engedheti át használatra a használatba adó 
beleegyezése nélkül. 

3.) A Faluház épületét használatba vevő általi használata időtartalma alatt felmerült közüzemi költségek (ivóvíz, 
villany, gáz, szolgáltatások: kéményseprés, hulladékszállítás, telefon, biztosítás, számítógépes rendszer 
működtetése, minden egyéb, a tevékenység végzésével összefüggő költség) viselése akként oszlik meg, hogy a 
használatba adó és használatba vevő között, hogy az önkormányzat egyenlíti ki az épület összes felmerült 
közüzemi díját és abból a használat arányos összeget átszámlázza a KÉBSZ Kft részére a tárgyhónapot 
követő hónap 10. napjáig. A használatba vevő a számla átvételét követő 8 munkanapon belül köteles a számla 
teljes összegét kiegyenlíteni. A számlakiegyenlítés határidejének be nem tartása felmondási ok.  

4.) Megegyeznek a megállapodó felek abban, hogy a Faluház berendezésének, felszerelésének, 
eszközállományának rendeltetésszerű használata során  bekövetkezett amortizációból, szükséges 
cseréből, karbantartásból eredő költségek viselése közös teher, egyedi elbírálás alapján megosztott.  

5.) Megállapodnak a felek abban, hogy a Faluház épülete takarítási feladatai, azzal összefüggő költségek 
(tisztítószerek, eszközök, felszerelések) viselése, a takarítás munkálatának használat utáni elvégzése, a 
használat arányában oszlik meg, akárcsak a tisztasági meszelés, festés költsége.    

6.) Rögzítik a megállapodó felek, hogy az épület rendeltetésszerű használata során szedett bevételek összege azt 
illeti, akit a tevékenységgel összefüggő költségek terhelnek és aki azt viseli. 

7.) Rögzítik a megállapodó felek, hogy a tevékenység végzése során egymásnak okozott kár megtérítéséről, a 
kár összegének megfelelő kártérítéssel felelnek.  

8.) Megállapodnak a felek abban, hogy ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos 
vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadók. A vitás kérdéseket a felek tárgyalásos úton, megegyezésre 
törekedve rendezik, ennek hiányában az illetékes bíróság döntésének vetik alá magukat.  

9.) Megegyeznek a felek abban, hogy ezen megállapodást a felek akár szóban, akár írásban, annak bekövetkezése 
előtt legalább l5 nappal felmondhatják, egymással való tartozás, követelés elszámolásával, vagyonleltár szerint 
minden használatra átadott, átvett ingóság eredeti állapotnak megfelelő visszaadásával, visszavételével.  

10.) Ezen megállapodás 2011. december 1. napján lép hatályba és annak felmondásáig érvényes.  
11.) A megállapodó felek ezen 1 oldalas megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti 

példányban írják alá. 
 
C s a n y t e l e k, 2011. ………………………………….. 

 
 

                 használatba adó                                                                 használatba vevő  



 
2. függelék a…/….(… . ….) önkormányzati rendelet-tervezethez 

 
 
 
 
 
 

A FALUHÁZ NYITVA TARTÁSI IDEJÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 
 
 

  A)           Az önkormányzat közművelődési tevékenysége végzése alatti nyitva tartás 
 
 
 

A B C 
Hétfőtől - Péntekig órától óráig 

Hétfő délután          . 15.00 19.00 
Kedd délután            15.00 19.00 
Szerda délután            15.00 19.00 
Csütörtök délután            15.00 19.00 
Péntek délután            15.00 19.00 
 
 
     
 
 
               B)                   KÉBSZ Kft vállalkozói tevékenysége végzése alatti nyitva tartás  
 
 
 
 

A B B 
Hétfőtől – Vasárnapig órától óráig 

Hétfő délelőtt             8.00 12.00 
Kedd délelőtt             8.00 12.00 
Szerda délelőtt             8.00 12.00 
Csütörtök délelőtt             8.00 12.00 
Péntek délelőtt             8.00 12.00 
Szombat    (rendezvény alatt) délelőtt             8.00 24.00 
Vasárnap   (rendezvény alatt) délelőtt             8.00 24.00 
 


