Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendelete
a községi közművelődési feladatok ellátásáról
Kőröshegy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 10. § a) pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ban foglaltak
alapján közművelődési feladatairól, azok szervezeti keretéről, költségvetési támogatásáról,
valamint a szolgáltatások díjmentes és díjköteles köréről az alábbi rendeletet alkotja.
Alapelvek
1. § Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat)
kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődés
támogatását közcélnak tartja. A közművelődést olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek
tekinti, amely a lakosság életminőségét javíthatja, ezért fontosnak tartja a kulturális esélyegyenlőség megteremtését, az önkormányzati feladatvállalást és azok megvalósításában részt vevők
támogatását.
2. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra
törekszik, hogy biztosítsa Kőröshegy község polgárainak jogát:
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai kisebbségi önismeret formálásában, valamint ezek
védelmével kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló
eszközök útján,
b) a közösségi színtér szolgáltatásainak igénybevételére,
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési
jogai érvényesítése céljából szervezeti és tartalmi segítségre közösség létrehozásához,
jogszabályban meghatározottak szerint szervezet alapításához, működtetéséhez.
3. § Az önkormányzat közösségi színtere nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy
politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos
megkülönböztetés; a törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt
nem, kor, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni különbségtétel nélkül.
A rendelet hatálya
4. § E rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község Önkormányzatának illetékességi területén:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő természetes és jogi
személyekre,
b) az önkormányzat közösségi színterére és annak fenntartóira, alkalmazottaira,
c) a képviselő-testületre és szerveire, a Polgármesteri Hivatalra.
Az önkormányzat közművelődési feladatai
5. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során hangsúlyos
feladatának tekinti

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését - a hátrányos helyzetű rétegek
kulturális elesettségének mérséklését - a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és
közösségi életének segítését;
b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását;
c) a környezetkultúra javítását, a faluesztétikai kultúra fejlesztését;
d) a kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozását;
e) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére;
f) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítését;
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
6. § Az önkormányzat a rendelet 4. §-ban megfogalmazott feladatok hatékony megvalósítása
érekében az alábbi színteret működteti:
Közösségi színtér
neve: Faluház
címe: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
7. § (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatai ellátása érdekében az 5. §-ban megjelölt
színterein kívül az alábbi szervezeteket vonhatja be:
a) községi székhelyű, helyben működő társadalmi szervezeteket,
b) ismeretszerző, ismeretterjesztő klubokat,
c) nem községi székhelyű, de a községben működő társadalmi szervezeteket.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben szereplő szervezetekkel e rendeletben meghatározott
közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
8. § (1) A Faluház közművelődési tevékenységét önállóan látja el. Folyó év december 1-jéig
elkészíti a következő évre szóló munkatervét és jóváhagyásra benyújtja a képviselőtestületnek.
(2) A közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: törvény) és jelen rendelet
által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói felügyeleti és más
jogköröket a képviselő-testület, illetve hatáskör átruházás esetén a polgármester vagy a
képviselő-testület bizottsága gyakorolhatja.
(3) A Faluház törvényességének ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal bevonásával a jegyző látja
el.
(4) A Faluház szakmai ellenőrzésére a képviselő-testület szakértői jegyzékben regisztrált
szakértőt kérhet fel.

A közművelődési tevékenység finanszírozása
9. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében saját költségvetése
részeként, külön szakfeladaton biztosítja közösségi színtere működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételeket.
(2) Az önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az állami támogatás
összegénél kevesebbet nem fordíthat
(3) Az Önkormányzat a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján történő pályázathoz testületi döntés
alapján évente vállalhat saját erőként önrészt.
(4) A 7. § (1) a)-c) szervezeteket a vállalt közművelődési feladatok arányában az önkormányzat
pénzbeni, valamint természetbeni támogatásban részesítheti. Természetbeni támogatás különösen
a Faluház helyiségeinek és eszközeinek térítésmentes rendelkezésre bocsátása.
(5) A közösségi színtér térítésmentes és térítéses használatát a közösségi színtér használatbavételi szabályzata szabályozza (1. melléklet).
A térítések és díjak mértékét az Önkormányzat költségvetési rendelete mellékletében évente
határozza meg.
A nem kulturális (pl. kereskedelmi célú) igénybevétel esetén a Polgármesteri Hivatal jogosult
eseti piaci árképzéssel megállapítani a bérbeadási díjat, amely nem lehet kevesebb az évi
nyereséget képző szolgáltatói díj megállapított mértékénél.
(6) A (4) bekezdésben megjelölt pénzügyi támogatás nem veszélyeztetheti a rendeletben
rögzített alapfeladatok megvalósítását.
A közművelődési megállapodás
10. § (1) Az önkormányzat a törvény 79. §-ban meghatározott feladatainak ellátására közművelődési megállapodást köthet.
(2) Közművelődési megállapodás megkötését a jelen rendelet 6. §-ban meghatározott intézmény
és szervezet kezdeményezhet.
(3) A kezdeményezést pályázati formában a képviselő-testülethez kell eljuttatni.
Záró rendelkezések
11. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az
önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról
szóló 7/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete, valamint a módosításáról szóló 23/2003. (XII. 8.)
önkormányzati rendelete.
Kőröshegy, 2011. április 18.
Marczali Tamás
polgármester

Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző

Záradék: A rendelet 2011.04.19.- 2011.05.03.-ig kifüggesztésre került a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.

Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődésről szóló
6/2011. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község 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 közösségi
színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban
foglalt feltételeket elfogadja.
Közösségi színtér fenntartója: Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete
Címe: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.
Közösségi színtér megnevezése:
Székhelye:
8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Címe:
8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Levelezési címe:
8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.
Telefon:
06-84-341-289
Fax:
E-mail cím:
Honlap:
koroshegy.hu
I. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
1. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől (tartós távolléte esetén
helyettesétől) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A
művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével
biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén 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 hétfő, május 1., pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20., október 23., november
1., december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját
szervezésű rendezvényeit.
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 igénybevételének lehetőségéről.

II. Közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata
1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások
a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak a
szervezésében megvalósuló rendezvények,
b) e szabályzat I. 3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása,
c) az 1. sz. függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása,
d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései,
e) mindazon tevékenységek, melyeket az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
2. Bérleti díj köteles tevékenységek és szolgáltatások
a) vásári tevékenység, üzleti célú vállalkozás, termékbemutató,
b) nem Kőröshegy székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenység,
c) az 1. sz. függelékben nem szereplő szervezetek rendezvényei,
d) esküvő céljára történő igénybevétel,
e) magánszemélyek áltat szervezett magáncélú rendezvények,
f) mindazok a zenés-táncos rendezvények, melyeket nem az önkormányzat és annak
intézményei, valamint az 1. sz. függelékben szereplő szervezetek rendeznek.
III. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok
1. A közösségi színtér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a művelődésszervező jogosult. A bérleti szerződésekről, valamint a helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert tájékoztatni kell.
2. A bérleti szerződés tartalma:
a) megállapodó felek adatai,
b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megnevezése,
c) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos időpontja és időtartama,
d) szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszám vagy egyéb adat),
e) használat díjának és a fizetés módjának rögzítése,
f) a használat időtartamának (kezdés és visszaadás) pontos meghatározása,
g) kapcsolattartó személy és elérhetőségei megjelölése,
h) megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének
vállalása.
IV. A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 2. sz. függelék
tartalmazza.
A használati szabályzat hatályba lépése: 2011. április 19.
Kőröshegy, 2011. április 18.
k.m.f.
Marczali Tamás
polgármester

Kobolákné Dr. Horváth Brigitta
jegyző

1. függelék
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:
- Borkút Néptánc Közhasznú Egyesület
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete
- Kőröshegy Ifjúsága Egyesület
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület
- Kőröshegyi Labdarúgó Egyesület
- Kőröshegyi Szállásadók Egyesülete
- Nyugdíjasok Kőröshegyi Egyesület
- „Piruett” Közhasznú Sportegyesület
- Polgárőr Egyesület Kőröshegy
- Vállalkozók Kőröshegyi Egyesülete
- Gaál György Alapítvány
- Kőröshegy Ifjúságáért Alapítvány
- Kőröshegy Völgyhíd Rehabilitációs Otthon Alapítvány
- Balatonföldvári Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Gróf Széchényi Imre Általános Iskola
- Gönczi Ferenc Művészetoktatási Intézmény
- Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modell Óvoda
- Római Katolikus Egyház
- Református Egyház
- Kistérségi Televízió

2. függelék
Közösségi színtér terembérleti díja:
Terem megnevezése

Ft

Ft/óra

Kisterem

6 000,-/ rendezvény

2 000,-

Galéria

8 000,-/ rendezvény

2 500,-

Nagyterem

10 000,- /rendezvény

3 000,-

Teljes épület

30 000,- / nap

Táborozás

500,- /fő/nap (min 20 fő)

