
SZŐDLIGET NAGYKÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló
6/2003.  (V.  30.)  számú  rendeletének  mellékleteként  a  község/nagyközség  közművelődési
közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló
1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog
gyakorlása  közérdek,  a  közművelődési  tevékenységek  támogatása  közcél.”  A
község/nagyközség közösségi  színterének szolgáltatásait,  programjait  bárki igénybe veheti,
aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

Közösségi színtér fenntartója: Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete cím: 2133 Sződliget Szent István utca 34-36.

Közösségi színtér székhelye: 
Közösségi (Színtér) Ház és Könyvtár intézmény neve
 Címe: 2133 Sződliget Szent István utca 29.
 Levelezési cím: 2133 Sződliget Szent István utca 29.
Telefon: 06-27-504-058
 Elektronikus levélcím: kovacscris@freemail.hu

1.Közösségi színtér igénybevételének szabályozása

1.  A  helyiségek  igénybevételének  szándékát  az  intézmény  munkatársától  (tartós  távolléte
esetén helyettesétől)  legalább 5 munkanappal  a tervezett  igénybevétel  előtt  kell-  írásban –
kérni. A művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe
vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező estén a helyiséghasználati
igényekről-  a  polgármester  véleményének  kikérésével  és  figyelembe  vételével  –  a
művelődésszervező dönt. 
2.  A  helyiségek  ünnepnapokon  és  egyes  munkaszüneti  napokon  (január  1.,  március  15.,
Húsvét vasárnap és hétfőn, május 1., Pünkösd vasárnap és hétfőn, augusztus 20., október 23.,
november 1.)   is  igénybe vehető,  de elsősorban az önkormányzat  és intézményeinek saját
szervezésű rendezvényire.
3.  A  helyhatósági  választáson  jelöltként  nyilvántartásba  vett  polgármesterjelöltek,
képviselőjelöltek,  valamint az országgyűlési  képviselőválasztáson jelöltként  nyilvántartásba
vett  személyek  egy-egy  alkalommal  ingyenesen  vehetik  igénybe  a  közösségi  színtér
helyiségeit kampányrendezvény tartása céljából az 1. pontban foglaltak szerint.
4.  Az  Önkormányzat  természetbeni  juttatásként  e  szabályzat  1.  sz.  függelékében
meghatározott  szervezetek  részére  ingyenesen  biztosítja  a  közösségi  színtér  helyiségeinek
igénybevételét.  Más szervezetek vonatkozásában a művelődésszervező kezdeményezésére a
polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybe vételének lehetőségéről.

2. Közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata

1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások:
a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, szervezésében megvalósuló rendezvények,
b) e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
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c) az 1. sz. függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása,
d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén,
f) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.

2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások:
a)  kirakodóvásári  tevékenység  céljára,  illetve  minden  egyéb  üzleti  célú  vállalkozás,
termékbemutató igénybevételére,
b) nem Sződliget székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek,
c) az 1. sz. függelékben nem szereplő szervezetek rendezvényei,
d) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek részére az általuk szervezett
magáncélú rendezvények megtartására,
e)  a  nem  önkormányzat  és  intézményei  által,  valamint  az  1.  sz.  függelékben  szereplő
szervezetek által szervezett, zenés, táncos rendezvények.

3. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok

1.  A  Közösségi  Ház  helyiségeinek  bérbeadásáról  szóló  szerződések  megkötésére  a
polgármester jogosult. 
2. A bérleti szerződés tartalma:
- megállapodó felek adatai,
- a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése,
- a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény időpontja és pontos időtartama,
- szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszámadat, vagy más módon),
- használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése 
- a használat időtartamának (kezdés és terület visszaadás) pontos meghatározása,
- kapcsolattartó személy megjelölése,
-  megállapodás  teljesítésével  kapcsolatos  viták  tárgyalásos  úton  történő  rendezésének
vállalása.

4. A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a  függelék tartalmazza.

1. sz. függelék
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:
- Női Nyugdíjas Klub
- Férfi Nyugdíjas Klub
- Barangolók
- Sződligetiek Baráti Köre
- CISZE
- Horgász Egyesület
- Okos Nők Klubja
- Baba-mama klub
 -  Éppen Ráérek klub
 - Öko kör



2. sz. függelék
Közösségi színtér bérleti díjak
1. Művelődési ház terembérleti díja:
-   10 000 Ft/ nap
-  1650 Ft/ óra
2. Egyéb tevékenységi helyek (könyvtár)
-     800Ft/ óra

Mellékletek:
1. számú melléklet Kulcsnyilvántartási szabályzat
2. számú melléklet Terembérleti szerződés
3. számú melléklet Házirend

Záró és hatályba léptető rendelkezések:
Jelen szabályzat jóváhagyása Sződliget Nagyközség Képviselő Testületének hatásköre.


