Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015.(IV.24.) Önkormányzati rendelete
a települési közművelődési feladatok ellátásáról
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. Alapelvek
1. § (1) Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a helyi társadalom, a helyi közművelődés adott állapota, igényei és
lehetőségei szerint meghatározza Zagyvaszántó Község közművelődési feladatait, törekvéseit,
megalapozza a fejlesztés lehetőségeit. A közművelődési rendelet érvényre juttatásáért a
képviselő-testület, a közösségi színterek használatáért a közművelődési alkalmazott felelős.
(2) A Képviselő-testület kiemelt törekvései e körben:
a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása;
b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése művészeti,
népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi
társadalom

kiemelkedő

közösségei,

személyiségei

szerepének

növelése,

a

lokálpatriotizmusra alapozott közösségtudat és a helyi értékek védelmének erősítése, a
település-, környezetvédő, természetbarát közösségek támogatása;
c)

az

ifjúság

kulturális

életének

fejlesztése,

érdekérvényesítési,

művelődési

kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek,
közösségi életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak
gazdagítása;
d) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök,
műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és
közösségi igényekhez lehetőség biztosítása;
e) civil közösségek együttműködésének ösztönzése;
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f) a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele,
találkozók,

fesztiválok,

bemutatók,

kiállítások

rendezése,

kulturális

turizmus

támogatása;
g) helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése;
h) a közösségi színterek helyiségei használatának meghatározása.
2. § Közművelődési feladatokat ellátó közösségi színtér működése nem lehet elkötelezett
egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.
3. § Mindenkinek joga, hogy műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,
közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban
meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.
4. § A művelődési jogok érvényesítése során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés; e
jogok minden személyt megilletnek nem, kor, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti
vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.
2. A rendelet hatálya
5. § E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre;
b) a Zagyvaszántó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mindenkori
közművelődési

feladatait

ellátó

közösségi

színtereire,

és

ezek

fenntartóira,

működtetőire, alkalmazottaira, igénybe vevőire;
c) e rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján támogatott
intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;
d) a Képviselő-testületre, szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire.
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3. Az Önkormányzat közművelődési feladatai
6. § A települési Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység
támogatása.
7. § Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget
és

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek támogatása keretében az

Önkormányzat tevékenységi formái különösen:
a) a praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése, képzési lehetőségekről széleskörű
információ-gyűjtés és – átadás;
b) aktuális témákról szellemi és vitafórum kínálata.
8. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása keretében az
Önkormányzat tevékenységi formái különösen:
a)

Zagyvaszántó Község környezeti, kulturális, közösségi értékeinek és azok

állapotának, adottságainak közismertté tétele;
b) a helyi információk cseréje;
c) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése;
d) helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok,
bemutatók, találkozók, fesztiválok, versenyek, vetélkedők szervezése;
e) kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a
helyi társadalom kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységének
méltatása, ismertté tétele.
9. § Az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás
elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása keretében az Önkormányzat tevékenységi
formái különösen:
a) a helyi kultúra megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása;
b) színházi előadásokról, hangversenyekről, kiállításokról tájékoztatás;
c) hagyományőrző közösségek támogatása;
d) helyi ünnepek, világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele;
e) kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a lehetőségek felkutatása.
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10.§ Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenysége támogatása
keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:
a) amatőr művészeti csoportok támogatása;
b) kiemelkedő tehetségű helyi alkotók alkotásainak, helyi szinten történő közismertté
tétele.
11. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése keretében az Önkormányzat tevékenységi formái különösen:
a)

civil

közösségek

közismertségének

gondozása,

bemutatkozásra

fórumok

szervezésének segítése;
b) szolidáris szándékokhoz a közösségi színtér igénybevételéhez ingyenes lehetőség
biztosítása.
12. § A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése keretében az
Önkormányzat tevékenységi formái különösen:
a) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásaival együttműködés kialakítása;
b) kapcsolat építése a közművelődés megyei szervezeteivel.
13. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása feladatkörben az
Önkormányzat tevékenységi formája a közművelődési tevékenység gyakorlásához a célnak
megfelelő, esztétikus környezet és megfelelő infrastruktúra biztosítása.
14. § Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása feladatkörben az Önkormányzat tevékenységi
formái különösen:
a) információk gyűjtése és közismertté tétele a településen kínált művelődési
lehetőségekről;
b) a település amatőr művészeti csoportjainak támogatása;
c) a megyei napilap szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése;
d) jeles napokon ünnepségek szervezése.

4. A feladatellátás szervezeti struktúrája
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15. § Az Önkormányzat e rendelet 7-14.§-ban szabályozott feladatai ellátása érdekében
közösségi színteret működtet.
16. § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik
közművelődési célú intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, különösen az
alábbiakkal:
a) egyházak;
b) Gesztenyevirág Óvoda (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Fő út 24.);
c) a Zagyvaszántói székhelyű, helyben működő kulturális célú közművelődési
tevékenységet végző társadalmi szervezetek;
d) a Zagyvaszántón bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozások,
gazdasági társaságok.
17. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) követelményeinek
megfelelő jogi személyekkel, vagy magánszemélyekkel egyes közművelődési feladatok
ellátására közművelődési megállapodást köthet.
5. Az Önkormányzat közösségi színterei
18. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó közösségi színtérként működteti
a Zagyvaszántói Művelődési Házat (3031 Zagyvaszántó, Szabadság tér 14/B.)
(2) Az (1) bekezdés szerinti közművelődési feladatokat ellátó közösségi színtér feladatait
kormányzati funkción látja el, költségvetését az Önkormányzat költségvetése (082091
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) tartalmazza.
19. § (1) Az Önkormányzat közösségi színtérként működteti a Községi Könyvtárat, (3031
Zagyvaszántó, Fő út 2.) valamint a Klubhelyiséget (3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 44/A.) is.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi színterek, a Községi Könyvtár, valamint a
Klubhelyiség feladatait kormányzati funkción látja el, költségvetését az Önkormányzat
költségvetése (082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082044
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Könyvtári szolgáltatások, 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése) tartalmazza.

20. § (1) Jelen rendelet 7-14.§-ban szabályozott feladatokat az Önkormányzat, közművelődési
feladatokat ellátó közösségi színterei útján látja el.
(2) A közösségi színterek használati szabályzatát, a közművelődési feladatokat ellátó
közösségi színterek helyiségeinek bérbeadását, annak mértékét és díjait az 1. számú melléklet
tartalmazza.
6. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
21. § A Törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési tevékenységekkel
kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési jogkört a képviselő-testület gyakorolja. E körben
a) meghatározza a közösségi színterei használati szabályait, működésének módját;
b) jóváhagyja a közösségi színterei éves munkatervét és költségvetését;
c) biztosítja a feladatok ellátásához a közösségi színterek a fenntartásához szükséges,
szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket (a mindenkori költségvetési
rendeletében meghatározottak szerint);
d) dönt közművelődési megállapodás megkötéséről;
e) elfogadja a község kulturális munkatervét
f) szakmai beszámoló, tájékoztató keretében évente értékeli a közösségi színtér
működését
g) fenntartóként biztosítja, hogy a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színterek szolgáltatásait
h) indokolt esetben engedélyezi, hogy a közösségi színteret átmenetileg más célra
vegyék igénybe.
22. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatokat ellátó közösségi színterei
jogszabályoknak megfelelő működésének ellenőrzését a jegyző látja el. A közművelődési
alkalmazott a munkarend szerint évente beszámol a képviselő-testületnek a működésről.
(2) Az Önkormányzat közösségi színterei szakmai ellenőrzését a képviselő-testület szakmai
beszámoló és - szükség esetén – független szakértői vélemény, továbbá a Bródy Sándor
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Megyei és Városi Könyvtár (3300 Eger, Kossuth L. út 16.) szakmai ellenőrzése alapján látja
el.
7. A közművelődési tevékenység finanszírozása
23. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében a közművelődési
feladatokat ellátó közösségi színterek működését a költségvetési rendeletben meghatározott
mértéknek megfelelően támogatja, a fenntartásukhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket
biztosítja. Teljesíti továbbá a közművelődési megállapodás szerinti kötelezettségeit.
24. § A közművelődési feladatokat ellátó közösségi színterek helyiségeit a közösségi színtér
munkanaplóval igazolt, állandó, nem bejegyzett művelődő közösségei, valamint a jogi
személyiséggel rendelkező kulturális tevékenységet végző civil szervezetei térítés mentesen
vehetik igénybe.
25. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési célú tevékenységet folytatókat pénzügyi
támogatásban részesítheti. E tevékenység azonban nem veszélyeztetheti az e rendeletben és a
Törvényben meghatározott feladatok megvalósulását.
(2) Az éves támogatás összegét az Önkormányzat pályázat alapján, egy összegben biztosítja
az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében támogatásra jogosult szervezetnek,
csoportnak ítélt szervezet részére.
(3) A szervezetek a támogatás felhasználásáról és működésükről a képviselő-testület
munkaterve szerinti testületi ülésen számolnak be.
8. A közművelődési megállapodás
26. § (1) Az Önkormányzat az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok
megvalósítására

a

Törvény

követelményeinek

megfelelő

jogi

személlyel,

vagy

képviselő-testület

vagy

magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.
(2)

A

közművelődési

megállapodás

megkötését

vagy

a

közművelődéssel foglalkozó szervezet kezdeményezheti, amit pályázati formában a
képviselő-testülethez kell benyújtani.
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9. A helyi közművelődés feladatellátásának szakemberigénye
27. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásához szükséges szakemberek
számának meghatározásakor figyelembe kell venni a jogszabályok által előírt feladatokat és az
ezek teljesítéséhez szükséges feltételeket, foglalkoztatási követelményeket.
(2) A létszámot a képviselő-testület a kötelezően ellátandó feladatokhoz igazodva határozza
meg.
10. Az Európai Unió jogának való megfelelés
28.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és az Európai
Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
29. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
3/2004.(IV301.) Önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről és kulturális intézmény
igénybevételéről hatályát veszti.

Fekete László
polgármester

dr. Kórós Tímea
jegyző
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1. melléklet
Zagyvaszántó Község Közösségi színtereinek használati szabályzata
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 10/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendeletének
mellékleteként a község közművelődési színtereinek használati szabályzatát az alábbiak
szerint határozza meg.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 73. §-a kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek,
a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása
alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.”. A község közösségi színtereinek
szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt
feltételeket elfogadja.
A közösségi színterek fenntartója: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
A fenntartó székhelye: 3031 Zagyvaszántó, Ifjúság tér 1.
Közösségi színterek:
Művelődési Ház
3031 Zagyvaszántó, Szabadság tér 14/B.
Könyvtár
3031 Zagyvaszántó, Fő út 2.
Klubhelyiség
3031 Zagyvaszántó, Rákóczi út 44/A.
Működési terület: Zagyvaszántó Község közigazgatási területe, a települési közművelődési
feladatok ellátásáról szóló 10/2015. (IV.24.) számú önkormányzati rendelete alapján
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
Alaptevékenység: közművelődési feladat-ellátás
Működtető: Zagyvaszántó Községi Önkormányzat
A Művelődési Ház használható helyiségei: bejárati előtér, kisterem, nagyterem, színpad,
színpad melletti helyiség, mosdók.
Könyvtárban használt helyiségek: bejárati előtér, iroda, olvasóterem, kézikönyvtár terem,
konyha, folyosó, mosdók.
Klubhelyiségben használt helyiségek: folyosó, iroda, nagyterem, mosdók.
Használható eszközök: hifi, hangosítás,….
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I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
1. A helyiségek igénybevételének szándékát a közművelődési feladatokat ellátó
alkalmazottjától legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt írásban kell kérni, aki
az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a
helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a
közművelődési alkalmazott - a Polgármester véleményének kikérésével és figyelembe
vételével - dönt. A közösségi színteret ingyenesen használó csoportok hetente maximum 2
alkalommal használhatják ingyenesen a helyiségeket előzetes, rendszeres időbeosztás alapján.
2. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek,
képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba
vett személyek választásonként egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi
színtér helyiségeit kampányrendezvény tartására az 1. pontban foglaltak szerint. A helyi
önkormányzati választás esetében ez egy közös kampányrendezvényt jelent, az országgyűlési
választás alkalmával pártonként adott az egy lehetőség. A helyi párt alapszervezetek évente 4
alkalommal ingyenesen igénybe vehetik az általuk megjelölt közösségi színteret.
3. A helyiségek ünnepnapokon és egyéb munkaszüneti napokon (január 1., március 15.,
Húsvét vasárnap és hétfő, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23.,
november 1. és december 25-25.), illetve nyitvatartási időn kívül és hétvégén nem vehetők
igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit.
4. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat 1. számú függelékében
meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek
igénybe vételét az alábbiak szerint a Művelődési Házban:

Művelődési Ház saját csoportjai csak nyitvatartási időben, hétköznapokon,
legkésőbb 20 óráig tarthatják összejöveteleiket;

Ezen csoportok évente egy alkalommal bált, egyéb összejövetelt tarthatnak
ingyenesen a heti összejöveteleiken kívül;

Ezen csoportok hetente, havonta meghatározott időbeosztás szerint vehetik
igénybe a helyiségeket;
A Művelődési Ház nyitvatartási rendje:
Hétfő: 9:00-17:00
óráig
Kedd : 9:00-17:00

óráig

Szerda: 9:00-17:00

óráig

Csütörtök: 9:00-17:00

óráig

Péntek:

óráig

8:00-12:00

Szombat: 8:00-12:00 óráig
5. A Könyvtár nyitvatartási időben nyitva áll az érdeklődők előtt, helyiségei, udvara egyedi
megállapodás alapján használható, az erre vonatkozó döntésre a Polgármester jogosult.
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6. A Klubhelyiség csak igény szerint tart nyitva, de alkalmazni kell rá a Művelődési Ház
szabályait.
II. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata
1.

Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások

a) fenntartó Önkormányzat és költségvetési szerveinek, intézményeinek, valamint a
Gesztenyevirág Óvoda szervezésében megvalósuló rendezvények
b) e szabályzat I.2. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása
c) az 1. számú függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása (heti vagy
havi időbeosztás alapján hetente egy szervezet maximum 2-szer a rendszeres használat
keretében), e szervezetek számára egy naptári évben egyszer egy rendezvény ingyenesen
szervezhető
d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén
e) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
f) a mindenki számára nyitva álló, nem belépődíjas kulturális rendezvények
g) egyedileg meghatározott helyi közösségi célra, vagy az önkormányzat által is támogatott
jótékonysági célra fordítandó bevételű bálok
2.

Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás,
termékbemutató igénybevételére az 1. számú függelékben nem szereplő szervezetek
rendezvényei
b) nem Zagyvaszántói székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek
c) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú
rendezvények tartására
d) zenés, táncos rendezvények, amennyiben nem tartoznak az 1. sz. pontban meghatározott
kedvezményes körbe
e) az 1. pontban kivételként nem szereplő belépődíjas rendezvények
f) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből
közvetlen kiadással jár
Amennyiben e rendezvények valamelyike hétvégén kerül megrendezésre, a rendező szervezet
vezetője teljes körű felelősséggel tartozik a Művelődési Ház és helyiségei használatával
kapcsolatos valamennyi kérdésben.
III.

A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

1. A közösségi színtér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a
közművelődési alkalmazott jogosult. A bérleti szerződésekről, valamint a helyiségekben
megtartandó és megtartott rendezvényekről a Polgármestert előzetesen, és utólag is
tájékoztatni kell. A megkötött szerződés egy példányát le kell adni a Közös Önkormányzati
Hivatal Kirendeltségén a megkötését követő 2 napon belül. A közművelődési alkalmazott a
bérleti szerződés tartalma szerinti rendezvényért teljes körűen felel az Önkormányzat felé. A
közművelődési alkalmazott a rendezvények időtartama alatt csak akkor kell, hogy a
Művelődési Házban tartózkodjon, ha ez egybe esik a közösségi színtér nyitva tartási rendjével.
Ez a teljes körű felelősségét nem érinti. A megkötött szerződés tartalmazza a bérlő
képviselőjének felelősségét a közösségi színterek rendeltetésszerű használatáért.
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2. A bérleti szerződés tartalma:
a) megállapodó felek adatai,
b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése,
c) szolgáltatást igénybevevők várható száma,
d) alkoholfogyasztás és ételfogyasztás szabályozása, felelősség meghatározása,
e) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése (utalással az
Önkormányzat számlaszámára),
f) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
(kezdés és terület visszaadása),
g) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel,
h) a közösségi színterek használata során rongálás miatt, vagy egyéb a
berendezések, eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett
károk megtérítése,
i) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő
rendezésének vállalása
j) a közművelődési alkalmazott teljes körű felelősséggel bír a megkötött
szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdéskörben.
IV. A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 2. számú függelék
tartalmazza.
V. A közösségi színtér házirendjét a 3. számú függelék tartalmazza.

1. számú függelék
A Művelődési Ház közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek
Szervezet neve
Polgárőr Egyesület

Kapcsolattartó
Kapcsolattartó
neve
titulusa, beosztása
Tímár Péter
elnök

X-TÉT

Fekete Lászlóné

elnök

Magyar Rákellenes Liga
Zagyvaszántói
Alapszervezete

Oldal Józsefné

elnök

Nyugdíjas Klub

Aranykalász Népdalkör
Zagyvaszántói Nők
Társasága
Színjátszó Kör

Kapcsolattartó
levelezési címe

vezető
Szűcs Róbertné nem bejegyzett civil
csoport
vezető
Szűcs Róbertné nem bejegyzett civil
csoport
vezető
nem bejegyzett civil
csoport
vezető
Szabó Katalin nem bejegyzett civil
csoport
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Öltögetők Kézimunka
Szakkör

Szabó Katalin

Ifjúsági Klub

Szűcs Róbert

Öregfiúk Klubja

vezető
nem bejegyzett civil
csoport
vezető
nem bejegyzett civil
csoport
vezető
nem bejegyzett civil
csoport

Valamint:
1. Gesztenyevirág
Óvoda
2. számú függelék
A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjai, valamint az egyéb térítéses szolgáltatások
díjai

Díjak mértéke:
1. Kisterem:
8.000 Ft/alkalom + Áfa
2. Nagyterem:
10.000 Ft/alkalom + Áfa,
3. Rendezvényeknél 15.000 Ft kaució befizetése
4. Klubhelység bérleti díja ( Rákóczi út 44/A. szám )
8.000,Ft
/alkalom + Áfa valamint a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.
A klubhelység elsősorban oktatási, önkormányzati és civil szervezetek
összejövetelei céljára használható. Éjszakai, zenés rendezvény céljára nem.
5. Tornaterem + Konyha: 60.000,- Ft/alkalom + rezsi + Áfa
6. Konyha + Ebédlő: 20.000,- Ft/alkalom + rezsi + Áfa
7. Tornaterem: 1.500,- Ft/óra + Áfa
Minden Zagyvaszántón működő – nem párthoz vagy egyházhoz köthető – civil szervezet,
térítésmentesen használhatja a Művelődési Ház helyiségeit, azonban használat esetén, a
fénymásolási, nyomtatási és faxolási díjakat, a megállapított díjak szerint meg kell fizetni.
A bérleti díj összege tartalmazza a helyiség rezsi, amortizációs és takarítási költségeit.
A használatba adott eszközök tovább nem adhatók.
A bérleti jogviszony további általános szabályait a közösségi színtér használati szabályzatban
meghatározott bérleti szerződés tartalmazza.
A fentiekben meghatározott terembérleti és szolgáltatási díjakat 2015. május 1-jétől kell
alkalmazni.
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3. számú függelék
A Közösségi színterek Házirendje
1. A használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe közművelődési – kulturális
rendezvények tartására. A közművelődési színterek működéséért a közművelődési
alkalmazott teljes körű felelősséggel tartozik.
2. A közművelődési színterek nyitva tartása: a programok alakulásának függvényében
3. A közművelődési színterek programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása
érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
4. A közművelődési színterek közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása
minden látogató kötelessége. Aki a ház vagyontárgyainak megrongálódását
megsemmisülését okozza, vagy az átvett vagyontárggyal elszámolni nem tud, teljes körű
anyagi felelősséggel tartozik, azaz köteles a kárt teljes egészében haladéktalanul köteles
megtéríteni.
5. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért a közművelődési színterek nem vállal
felelősséget.
6. A jogszabályok, a házirend előírásait, valamint a polgármester, a hatóságok, a
közművelődési színterek munkatársai és a rendezvények rendezőinek az utasításait
minden látogató köteles betartani. Ezek megszegéséből, vagy az egyébként nem megfelelő
magatartásból adódó káraiért, beleértve a sérüléseket és az egészségkárosodásokat is,
mindenki saját felelősséggel tartozik.
7. A közművelődési színterek épületben szemetelni tilos.
8. A közművelődési színterek épületben dohányozni tilos, dohányzásra kijelölt hely az épület
előtt található.
9. A közművelődési színterek helyiségeiben csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet
tartózkodni.
10. A közművelődési színterek helyiségeiben elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak
az arra megbízást kapott személyek kezelhetik. Megbízás a bérleti szerződés tartalma
szerint a bérlő is kaphat az egyes rendezvények keretében.
11. A nyitva tartási időben szeszesitalt behozni tilos. A közművelődési színterek
helyiségeiben ittas állapotban látogatni tilos. Szeszesital fogyasztása a művelődési ház
előtt tilos. A bérleti szerződés ettől eltérő szabályokat is tartalmazhat.
12. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a közművelődési színterek
helyiségeiben és annak környékén.
13. 18 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
14. A közművelődési színterek helyiségeiben közművelődési szakembere a község
polgármesterének egyetértésével a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja a
Művelődési Ház területéről.
15. A közművelődési színterek helyiségeiben látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a
közművelődési alkalmazottat (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden
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olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a művelődési ház
épületét, eszközeit, berendezéseit.
16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.
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4. számú függelék
Munkaköri leírás
Munkavállaló neve:
Munkakör megnevezése: közművelődési alkalmazott
Szervezeti egység / a munkavégzés helye: Művelődési Ház
Munkáltatója: polgármester.
Képesítése: középfok, érettségi
Közvetlen felettese: polgármester
Helyettese: nincs
Feladatai:
Felelős a költségvetésében részére rendelkezésre adott bevételi és kiadási előirányzatok
szükségességéért, felhasználásáért, teljesítéséért, az igénybe vett szolgáltatások
mennyiségéért, mértékéért az elvárható takarékosság betartása mellett.
Felel a költségvetési szerv tárgyi feltételeinek biztosításáért a mindenkori éves
költségvetésének keretei között.
Feladatkörébe tartozik a hozzá tartozó szakfeladatok költségvetésének összeállítása, szakmai
beszámolók készítése. Felel a leltárban szereplő tételek meglétéért.
Köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a közösségi színtér
gazdaságosan és hatékonyan működjön.
Az intézményvezető felelős a közművelődési szakmai szabályok betartásáért és betartatásáért.
Felel a közösségi színtér épülete állagának, tisztaságának megóvásáért, házirend szerinti
használatáért. A helyiségek bérbeadásával kapcsolatban az előkészületi és az utómunkákat
megteszi, a bérbeadási szerződést megköti a helyi rendeletnek megfelelően. A helyi
önkormányzati rendezvényekhez a helyiségeket biztosítja.
A felettes szakmai szervek felé tájékoztatási és jelentési kötelezettségének eleget tesz.
A képviselő-testületnek évente egy alkalommal beszámol a végzett munkáról.
Köteles ellátni azokat a feladatokat, amellyel a munkáltató megbízza.
Távollétét köteles bejelenteni a polgármesternek.
Gyakorolja a szakmai felügyeletet és a munkaidő beosztásának jogát a takarító felett.
Szükség esetén (rendkívüli állapot, rendezvény) ettől eltérően kell a munkarendet alkalmazni
az adott körülménynek megfelelően, mely után a következő hét csütörtökön szabadnap jár a
végzett munka idejének megfelelően.
Munkavállaló köteles munkahelyén munkakörének és beosztásának megfelelően viselkedni.
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Távollétét (szabadság, szabadnap, egyéb) köteles bejelenteni a polgármesternek.
Munkaköri specifikáció:
Személyi tulajdonságok: megbízhatóság, határozottság; munkáját a közvetlen felettes, ill. a
munkáltató által meghatározott irányelveknek, követelményeknek megfelelően kell végeznie
folyamatos egyeztetés mellett.
Belső kapcsolattartás:
Közvetlen felettesével, ill. a jegyzővel, valamint az intézményvezetőkkel.
Külső kapcsolattartás:
A Tésenységének megfelelő intézményekkel, valamint civil szervezetekkel.
Médiában való megjelenéshez, nyilatkozattételhez a közvetlen felettes engedélye szükséges.
Részletes feladatok:
- Művelődési tevékenységek működésével együtt járó feladatok ellátása
- Műsorok, programok lekötése, szervezése, községi rendezvények szervezése
- Rendezvényeken ügyeletet láthat el
- Naprakészen vezeti a munkanaplót
- Továbbképzéseken, kulturális fórumokon vesz részt
- Napi posta felvétele
- Év végén a közösségek, klubok munkanaplóját statisztikailag összesíti
- A Szerzői Jogvédő Hivatalnak rendezvényekről jelentést készít és küld
- Az épület nyitása és zárása, a nyitva tartási időben végig köteles a Közösségi
Színtérben tartózkodni, a csoportok a közművelődési alkalmazott nélkül, egyedül nem
lehetnek az épületben
- szervezi az öntevékeny és önképző csoportok, tanfolyamok lebonyolítását, segíti a
csoportok munkáját
- gondozza a helyi hagyományokat, kulturális rendezvényeket szervezi
- a Szántói Hírekhez cikkeket gyűjt
- a jegyzővel kapcsolatot tart, eljuttatja a friss információkat, melyet közlés előtt
megküld egyeztetés céljából a polgármesternek
Köteles a minősített adatokat megtartani. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen
személlyel olyan adatot, amely a munkakörével kapcsolatban jutott tudomására.
Zagyvaszántó,
………………………………………..
munkavállaló

…………………………………..
munkáltató

Munkarend:
Hétfő: 9:00-17:00

óráig
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Kedd : 9:00-17:00

óráig

Szerda: 9:00-17:00

óráig

Csütörtök: 9:00-17:00

óráig

Péntek:

óráig

8:00-12:00

Szombat: 8:00-12:00 óráig
Indokolás
Zagyvaszántó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint irányító szerv az 5/2009.
(I.29.) sz. önkormányzati határozatával megszüntette a Művelődési Ház és Könyvtár önállóan
működő költségvetési szervet. Ennek következtében szükségessé vált a közművelődési
rendelet rendelkezéseinek felülvizsgálata, a közösségi színterek alapvető szabályainak
meghatározása. A korábbi önállóan működő költségvetési szervre való szabályozás idejét
múlta.
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. április 24.
dr. Kórós Tímea
jegyző
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