
 
Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

21/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelete  

a helyi közművelődésről 

 

Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 77. §-ában 

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 

a következőket rendeli el: 

 

1.Helyi közművelődési feladatok  

1.§ 

A Képviselő-testület  támogatja: 

a) a helyi lakosság  részére tanfolyamok szervezését, 

b) helyi ünnepi alkalmak biztosítását, 

c) műsorok, találkozók, előadások, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezését, 

d) falunapok tartását, 

e) önkormányzati fórumok, rendezvények tartását, 

f) hagyományőrző közösségek (hímző, népdal, alkotó) életre hívását, 

g) a különböző korosztályok szórakozási igényeihez kulturált lehetőségek, alkalmak biztosítását,  

h) helyi alkotók közismertté tétele, alkotásaik bemutatását, 

i) szolidáris akciók fogadását, gondozását, 

j) a szabadidő kulturált eltöltéséhez a feltételek biztosítását, bálok, rendezvények tartását, 

k) helyi állampolgárok családi eseményeinek megünnepléséhez a tárgyi feltétel biztosítását, 

l) az egészséges életmód fenntartásához kapcsolódó programok, rendezvények tartását. 

 

2.Közösség színtér 

2.§ 

(1) A Képviselő-testület az 1.§-ban megfogalmazott helyi célok megvalósításához a közösségi színtereket 

biztosítja. 

(2) Közösségi színtér: a Művelődési ház (Felsőpáhok, Szent I. u. 74. és Petőfi u. 10.), a Polgármesteri 

Hivatal tanácskozó terme és a könyvtár (Felsőpáhok, Szent I. u. 67.). 

 

3. Finanszírozási szabályok 

3.§ 

(1) A képviselő-testület az 1.§-ban megfogalmazott feladatokat a helyi közművelődéssel kapcsolatos 

tárgyi feltételek (épület fenntartás, üzemeltetés) költségvetéséből biztosításával támogatja.  

(2) A tárgyi feltételeken kívüli feladatok (programszervezés, személyi feltételek biztosítása) és költségek 

a rendezvény rendezőjét terhelik. 

 

4. Közösségi színterek művelődési célú használata 

4.§ 

(1) A Képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság, a lakosság önszerveződő közösségei 

megfelelő rendszerességgel igénybe vehessék a színterek szolgáltatásait, s gondoskodik arról, hogy az 

igénybevétel ideje alatt a minimális működési feltételek rendelkezésre álljanak. 

(2) A közösségi színterek működése folyamatos, a Képviselő-testület az alábbiak szerint biztosítja 

látogathatóságukat: 

 Művelődési házak és hivatal tanácskozó terme: rendezvények alkalmával 

 Könyvtár: minden kedden és pénteken 17-19 óráig. 

(3) A Képviselő-testület térítés nélkül biztosítja a művelődési házak használatát: 

a) a felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére az 1.§ szerinti  célok esetén,  

b) a felsőpáhoki székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetek részére nem üzletszerző 

tevékenység céljából, 

c) az önkormányzattal együttműködésben lévő térségi önkormányzatok, egyéb szervezetek részére 

rendezvényeik tartásához,  
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d) felsőpáhoki lakóhellyel rendelkező állampolgárok részére vagy részvételével szervezett sport, 

kulturális, oktatási, egyéb rendezvény esetén. 

(4) A közösségi színterek művelődési célú használatát a polgármester engedélyezi. 

(5) A használat iránti igényt az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a használat tervezett időpontja 

előtt legalább 8 nappal előbb be kell jelenteni.  

 

 

5. Közösségi színterek nem művelődési célú használata 

5.§ 

(1) A közösségi színterek nem művelődési célú használatának engedélyezése a polgármester hatáskörébe 

tartozik. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől  legalább 5 munkanappal a 

tervezett igénybevétel előtt a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon írásban kérni. 

(2) A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni jogorvoslatért.  

(3) A közösségi színterek kirakodóvásári tevékenység célú, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb üzleti 

jellegű használatáért, továbbá az 1.§ alá nem tarozó esetekben bérleti díjat kell fizetni. A kérelemhez 

mellékelni kell a kérelmező tevékenység végzéséhez szükséges jogosultságának igazolását is. 

A bérleti díj mértéke alkalmi árusítás, termékbemutató esetén 2000 Ft/óra, egyéb rendezvény esetén 

10000 Ft/nap. 

(4) A bérleti díjat a használat megkezdése előtt kell a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni. 

(5) A polgármester több napos, vagy több alkalomra szóló használat esetén a használat feltételeit 

szerződésben köteles rögzíteni, melynek kötelező tartalmi elemei: 

a) megállapodó felek adatai 

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése 

c) szolgáltatást igénybevevők várható száma 

d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése, vagy a mentesség megjelölése  

e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása 

f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel 

g) a közösségi színtér használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök 

nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése, óvadék biztosítása 

h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása. 

(6) A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselőjelöltek, 

valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy 

alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a művelődési házat kampányrendezvény tartására az  (1) 

bekezdésben foglaltak szerint 

 

 

Záró rendelkezések 

6.§ 

(1) A  rendelet  2012. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/1999.(VI.14.)  és 18/2007.(XI.8.) számú önkormányzati 

rendelet hatályát veszti. 
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21/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 

 

Közösségi színtér művelődési célú használat engedélyezése 

 

 

Felsőpáhok  Polgármestere részére 

 

8395 Felsőpáhok 

         Szent I. u. 67. 

 

 

Alulírott …………………………………….…………………………………(név) 

……………………………………………………………..……………………………….…. (cím)  

kérem, hogy az önkormányzat tulajdonát képező ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………(közösségi színtér megnevezése és 

címe) használatát …………………………………..…………………..……….tevékenység  céljára 

2011.………………….hó…………napján ……………..órától………….. óráig terjedő 

időtartamban, egyszeri alkalomra* engedélyezze. 

 

 

 

2011.………………hó napjától heti ………………alkalommal…………………………………….  

………………..................................................................................................………………napokon

………….órától ……………..óráig terjedő időszakban*1 engedélyezze. 

 

 

 

………………………201..……………………. 

 

 

                                        ………………………………………… 

                                                            aláírás 

 

 

 
A művelődési ház használatát a megjelölt célra a kérelemben foglaltak szerint engedélyezem – nem 

engedélyezem. 

 

 

Felsőpáhok, 201.……………………………… 

 

 

 

         Németh Sándor 

           polgármester 

 

 

                                      
* kívánt rész kitöltendő 
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21/2011.(XII.1.) számú önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 

 

 

Közösségi színtér nem művelődési célú használata 

 

Felsőpáhok  Polgármestere részére 

 

8395 Felsőpáhok 

         Szent I. u. 67. 

 

 

 

Alulírott …………………………………….…………………………………(név) 

……………………………………………………………..……………. szám alatti lakos 

(kereskedő) kérem, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő művelődési ház (8395 Felsőpáhok, 

Szent I. u. 74.) nagytermének – kistermének használatát engedélyezze az alábbiak szerint: 

Tevékenység, szolgáltatás, rendezvény megjelölése:……………………………….……………….. 

Igénybevevők várható száma:………………………………………………………………………fő 

Használat időpontjának és pontos időtartamának pontos 

meghatározása:…………………………………………………………………………………...... 

Bérleti díj mértéke:………………………………… 

Kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségei:……………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

 

Tudomásul veszem, hogy a megállapított bérleti díjat a tevékenység megkezdése előtt a 

Polgármesteri Hivatal pénztárába be kell fizetnem, ellenkező esetben a helyiséget nem bocsátják a 

rendelkezésemre.  

Eddig az időpontig a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságomat igazolnom kell a vonatkozó 

okirat fénymásolatának csatolásával. 

 

 

………………………201..……………………. 

 

 

                                        ………………………………………… 

                                                            aláírás 

 

 

 
A művelődési ház használatát a fenti feltételekkel, ……………….Ft bérleti díj megfizetése mellett 

engedélyezem – nem engedélyezem. 

 

 

Felsőpáhok, 201.……………………………… 

 

 

         Németh Sándor 

           polgármester 

 

 


