
10. Napirend 

E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2018. február 20. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy:            Kékkút, Fő u. 5.  szám alatti Kultúrház bérleti díja 

 

Előterjesztő:     Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Előkészítette:    Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző  

 

                                                         jogszabállyal nem ellentétes 

 

                                                             Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az előző években a közművelődésre, közösségi színterek használatára vonatkozó szabályok 

újraalkotásra kerültek. Így elfogadásra került a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

szóló 15/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelet, valamint a közösségi színterek használati 

szabályzata, házirendje.  

Ez utóbbiban meghatározásra kerültek a közösségi színterek használatának díjmentes és 

díjköteles esetei, illetve a használatára vonatkozó megállapodás. 

 

6. A közösségi színterek helyiség/helyszín díjmentes és díjköteles használata 

 

6.1. Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 

6.1.1. a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló 

rendezvények, 

6.1.2. e szabályzatban meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, 

6.1.3. a településen működő civil szervezetek/civil társaságok általi igénybevétel, 

6.1.4. a lakosság ingyenes egészségügyi szűrése/vizsgálata, 

6. 1. 5. a lakosság általi vagy a település lakosságát kiszolgáló, közérdekű nem belépő 

fizetéséhez kötött rendezvények, programok esetén. 

6.1.6. A díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző 

tevékenységet nem folytathat. 

 

6.2.  Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

6.2.1. üzleti célú tevékenységek igénybevételére, 

6.2.2. magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények 

megtartására. 

 

7. A helyiség/helyszín használatára vonatkozó megállapodás 

7.1. A közösségi színtér helyiség/helyszín használatára vonatkozó megállapodás 

megkötésére az Önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. 

7.2. A megállapodásokról az Önkormányzat Képviselő-testületének Hivatalát, (a 

továbbiakban: Hivatal) tájékoztatni kell. 

7.3. A helyiség/helyszín használatára vonatkozó díjakat az Önkormányzat határozatban 

állapítja meg. 

7.4. A díjat a megállapodás alapján az Önkormányzat pénztárába kell befizetni, vagy az 

Önkormányzat számlájára kell elutalni. 

 



A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 15/2015.(XI. 28.) önkormányzati rendelet 

9.§ (3) bekezdése tartalmazza, hogy a díjköteles közművelődési szolgáltatások köréről és a 

díjak mértékéről, legkésőbb a tárgyévi költségvetés elfogadásával egyidejűleg kell 

rendelkezni. 

 

  Ez idáig nem került sor a díjak meghatározására, így jelen előterjesztés ennek pótlását 

célozza.  

A díjak megállapításához segítséget nyújt az alábbi részletezés: 

 

Az alábbi jogcímek alapján állapíthatja meg a díjakat a Kultúrház: 

 

1.) 

- zártkörű igénybevétel, rendezvények esetén: (bálok, esküvők, egyéb családi 

rendezvények) esetén …..Ft/ alkalom,  

- nyilvános, bevételeket eredményező igénybevétel esetén, (árubemutató, árusítás 

esetén)  …… Ft/óra, vagy ……..Ft/nap 

- kulturális, sport, oktatási célú, bevételeket eredményező igénybevétel esetén:  

…… Ft/óra, vagy ……..Ft/nap 
 
 

2.) 
Kékkúti ingatlannal nem rendelkezők részére: 

 

  

 - árusítás céljára                       0.-Ft/nap 

 - Csoportos rendezvény                      0.- Ft/nap 

  

 

 

     Kékkúti ingatlannal rendelkezők részére: 
 

 - Csoportos rendezvény                       0- Ft/nap      

  

 

Kérem, hogy a díjakat felülvizsgálni és megállapítani szíveskedjenek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

…./ 2018. (…) határozata  

 

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról 

 

Mindszentkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kultúrház igénybevételi díját az 

alábbiak szerint határozza meg: 

 

I. Üzleti célú igénybevétel esetén  

árusítás esetén 

                                                              … Ft / nap 

                                  Fűtési szezonban: …Ft / nap 

 

 Csoportoknak 

                                         … Ft / nap 

                                  Fűtési szezonban: …Ft / nap 

 

 

II. Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására 

                                                               … Ft / nap 

                                   Fűtési szezonban: …Ft / nap 

 

 

 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: március 15.  


