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A helyi közművelődésről

Hantos Község Önkormányzat PolgiiLrmestere a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 201 l. évi CXXVIII. törvénynek a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
4012020. (III. l l.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel alkalmazandó 4ó. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint Hantos Község Önkormányzat Kepviselő-testületének hatáskörét
gyakorolva, a muzeális intézményekról, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelódésról szóló
1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtrfu:i ellátásról és a közrnűvelődésről szóló 199'7. évi CXL. törvény
7ó, § (l) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

l. Általános rendelkezések

l. § Hantos Község Önkormányzat (továbbiakban: Ónkormányzat) a helyi társadalmi, művelődési és
kulturális igények figyelembevételével, a helyi lehetóségek, sajátosságok és hagyományok alapján, a
muzeális intézményekról, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelódésról szóló l997. évi CXL.
törvényben (a továbbiakban: Közmúvelődési törvény) megfogalmazott alapelvek mentén a jelen
rendeletben foglaltak szeint határozza íneg az ellátandó közmúvelődési alapszolgáltatások körét, a
feladatellátás formáját, módját és mértékét, a közművelődés szakmai és finanszírozási alapelveit,
továbbá az esztétikus kömyezet ós infrastruktúra biztosításiihoz, a hagyományok ápolásához, a helyi
érdekek védelmének erősitéséhez, a helyi kulturális nyilvánosság és tájékoztatás fejlesztéséhez
szükséges helyi szabályokat.

2. A kózművelődési feladatellátás formája, módja és szervezeti kerete

2. § (l) Az Önkormányzat a kötelező közművelődési feladatok ellátáshoz közművelődési közösségi
színteret működtet.
(2) Az Önkormányzat áItal létrehoZott, nem önálló költségvetési szervként működő közművelódési
feladatokat ellátó közösségi színtér a Simon László Közművelődési Közösségi Színtér (a
továbbiakban: közösségi színtér). A közösségi színtér cime: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.
(3) Az Onkormányzat mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér személyi és tárgyi feltételeit a
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közmúvelódési intézmények és a közösségi szinterek
követelményeiről szóló 20/20l 8. (VII.9.) EMM| rendeletben foglaltak szerint, ennek keretében az
Onkormányzat egy fő, legalább középfokú közművelódési szakképzettséggel (szakképesítéssel)
rendelkezó kulturális szeryező munkatársat foglalkoztat.
(4) A Közművelődési törvény, valamint a jelen rendelet által meghatározott közművelódési
í'eladatokkal kapcsolatos fenntartói és felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A közössógi színtér működtetését ellátó kulturális szervező munkatárs évente egyszer beszámol a
Képviselő-testületnek a közösségi színtér elóző évi munkájáról, tevékenységéről.

3. § ( l) Az Önkormányzat a közművelődési feladatinak ellátása során együttmúködik különösen
a) a község nevelési és oktatási intéznényeivel,
b) a közművelódési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel,
c) az egyházakkal,
d) a közmúvelódési í'eladatvégzést vállaló magánszemélyekkel,
e) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézményekkel, civil szervezetekkel.



(2) Az Önkormányzat fenntartásában múködó közösségi szintér egyetlen vallás, világnézet, vagy
politikai irányzat mellett sem kötelezheti el magát.
(3) A kÖzÖsségi színtér használati szabályait, nyitva tartását és a közösségi színtér épületének
bérbeadásával kapcsolatos részletszabályok at taítalínazó Házirendet u ádel"t l. melléklete
tartalmazza.

3. Az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások

4. (l) Az Önkormá,nyzat, figyelemmel a feladatellátási formára, a közösségi színtérben a következő,
a KÖzművelódési törvényben szabályozott közmúvelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) művelődő kÖzÖsségek létrejöttének elősegítése, múködésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődó közösségek számára helyszín biztósítása;
b) a közösségi és társadalmi részvétel 1ejlesztése;
c) a hagy.ományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
(2) Az Onkorm ányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatásokon felül a művelődó
kÖzÖsségek számára biztosítja a bemutatkozási lehetőséget, továtbá részükre adminisztrációs.
irodatechnikai támogatást és információs szolgáltatást nyujt.

4. A közművelődési feladatellátás finanszírozása

1. § ( l) A kÖzÖsségi színtór szakmailag önállóan látja el tevékenységét, költségvetése az
Onkormányzat költségvetésének keretén belül kerül megállapításra.
(2) Az Onkormányzat a közművelódéssel kapcsolatos kötelező feladatait, a közösségi szintér
fenntartását és fejlesztését a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a
kÖZpontosított előirányzatokból származó támogatás, pályázatí úton elnyerhető fonás és saját
bevételei terhére fi nanszírozza.

5. Záró rendelkezések

Ó. § Jelen rendeletet Hantos Község Önkormanyzat Képviseló-testülete a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, de legalább ötévente felülvizsgálja.
7. § (l) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Hantos Községi Képviselő-testül közművelódésről szóló
5/20l3. (IV.25.) önkormányzati rendelet.

polgármester

kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Hantos, 2020. április hó 28. nap

dr.

dr.



1 . melléklet a'7 12020. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

A simon László közművelődési közösségi színtér Házirendie

l. A KöZösSÉcI szíNrÉn HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

a) A közösségi színtér a települési lakosság kulturális, társadalmi és civil életének színtere, a
közösség közmúvelódési igényeinek kielégítésére szolgál.

b) A közösségi színtér fenntartója: Hantos Község Onkormányzat.
c) A közösségi szintér elérhetóségei:

címe: 2434 Hantos, Köztársaság tér 5.

telefonszáma: 06 (25) 22l 743
e-mail cím: muvhaz,hantos@gmail.com

d) A közösségi színtér rendjének, tisztaságának, az épület állagának és értékeinek védelme,
valamint a berendezés és a felszerelés épségének megőrzése minden használónak érdeke és

kötelessége.
e) A berendezési és felszerelési tárgyakat használni csak rendeltetésüknek megfelelően szabad.

Az esetlegesen előforduló balesetekért az Onkormányzat nem vállal felelősséget.
í) Az épületben, annak berendezési és felszerelési tárgyaiban okozott kárt a károkozónak meg

kell téfiteni. A rendeltetésszeni használaton alapuló, nem személyi hibából történó sérülések
nem minósülnek károkozásnak,

g) Az Önkormányzat a fblügyelet nélkül hagyott értéktárgyakért nem vállal felelősséget.
h) A közösségi rendezvényeken minden résztvevó köteles a közösségi és társas éIet szabályait

betartani, saját és mások testi és lelki épségét és egészségét óvni, azt nem veszélyeztető
magatarlást tanúsítani.

i) Az Önkormányzat által a közösségi színtérben szervezett rendezvények nyilvánosak, ezek
során az Önkormányzat fotódokumentációt készíthet, melyek megosztásra kerülhetnek
közösségi oldalakon. A rendezvényen résztvevő személy jelenlétével hozzájárul a

fotódokumentáció készítéséhez. Amennyiben a közzétett felvételeken szerepel, kérése esetén

töröljük. A nyilvános rendezvényeken a sajtó is jelen lehet, a mások által készített képek
nyilvánossá tételéért felelósséget nem vállalunk,

j) A közösségi színtér épületében és a bejáratok 5 méteres körzetében tilos a dohányzás.
Dohányozás csak az arra kijelölt helyen lehetséges.

k) A használati szabályok a külső helyszínre (pl, Hantosi Park, Sportpálya) kihelyezett, az
Önkormányzat által szervezett közösségi rendezvények esetén is érvényesek.

l) A Házirendben lefektetett szabályok megszegése a közösségi színtérból, illetve a

rendezvényekról történő kiutasítást vonhatja maga után.

2. A KöZöSsÉct szíNrÉ,n NYITVA TARTÁSA

2.1. A NYlTvA TARTÁS IDEJE
Hétfő zárva
Kedd 1200_2000

Szerda l200-2000
Csütörtök l200-2000
Péntek l200-2000
Szombat l000-1800
Vasárnap zárva



2.2. A Nyl,rvA TARTÁssAL KApcsoLATos REszLETszABÁLyoK

3. TEREMBERLET A KÖZÖSSÉGI SZiNTÉRBEN

3.1, A KözössEGt szíNrgn ronplraÉnl-trt oí.r,{t

A 20l20't8. (VII.9.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében a közösségi színtér
nyitvatartási ideje a közösségi színtémek helyet adó épületben kifiiggesztésre kerüli
A nyitva tartás igazodik a közösségi és magánrendezvények idejéhez, a közzétett nyitva
tartástól rendezvények tartása esetén eltérhet.
Nyitvatartási idón túl rendezvény miatt eltérő nyitva tartás esetén is - a közösségi szintérben
tartózkodni csak a rendezvény végéig lehet, a rendezvény végeztével a közöJségi szintér
valamennyi termét ós teljes területét el kell hagyni.

a)

b)

c)

Helvisóg megnevczése
Bérleti dij

íűtési időszakban
(október l5. - máius l5.)

Bérleti díj
fűtési időszakon kívül

(május 16. - október 1.1.)
Elótór 500 Ft + ÁFA/óra 500 Ft + ÁFA/óra

Kisterem 600 Ft + AFA/óra 600 Ft + ÁpA/óra
Nagyterem 800 Ft + AFA/óra 700 Ft + AFA/óra

Előtér (taníblyamra) 300 Ft + ÁpA/óra 250 Ft + AFA/óra
Kisterem (tanfolyamra) 400 Ft + AFA/óra 350 Ft + ÁpAlóra

Nagyterem (tanfolyamra) 500 Ft + AFA/óra 450 Ft + AFA/óra
Teljes foglalás

(Bál/egyéb közösségi
rendezvény tartására)

12.000 Ft + AFA/nap 9.000 Ft + ÁFelnap

Teljes íbglalás
(Lakodalom/egyéb

magánrendezvény tartására)
23.000 Ft + Áfa.lnap 20.000 Ft + ÁFA/nap

a)

3.2. A rpngNleÉRLETTEL KApcsoLATos REszLETszABÁLyoK

b)
c)

d)

MentesÜlnek a bérleti díj fizetési kötelezettség alól azok a terembérlők, akik az általuk szervezett
nyilvános esernényen, rendezvényen, foglalkozáson való részvételért a lakosságtól részvételi
dijat nem szednek, attól fiiggetlenül, hogy a szervezés saját (külső) kezdeményeiésr e vaEy az
Onkormányzattal kötött megállapodás alapján történt.
Az órákban meghatározott bérleti díj esetén minden megkezdett óra egész órának szárnít.
Korábbi foglalást, vagy rendszeresen tartott rendezvény foglalását lemondani később bejelentett
íbglalási igényre való tekintettel csak különösen indokolt esetben, a polgármestemek a
közművelődési munkatárs véleménye kikérésével meghozott döntése alapjá;leú,
A KÖzÖsségi színtér teljes foglalása esetén előzetesen meg kell határozni-az igénybevétel kezdő
és záró idópontját, naptári nap és óra megjelölésével, Az ilyen módon megállapított kezdő és
záró időPonnól eltémi előzetes bejelentés esetén is csak abban az esetben lehei, ha az másik
foglalást nem érint. Amennyiben teljes foglalás esetén az igénybevétel előzetesen megállapított
záró idóPontjában az átvétel az igénybe vevő érdekkörében felmerült okból nern történik meg,
ÚgY_a tÖbblethasználat idejére a megállapitott díj kétszeresét köteles megfizetni, és felel az
esetleges későbbi foglalás meghiúsulásából eredő károkért. Töredéknap 

"."ién 
u meghatározott

díj időarárryos részét kell megfizetni, amelynek megállapítása során minden megfezdett óra
egész órának számít. Teljes foglalás esetén törekedni kell rá, hogy az igénybevétel - a
rendezvény sajátosságai figyelembevételével * a lehetó legrövideúb időúrtámig tartson,
tekintettel a Közösségi színtérben tartandó egyéb rendezvényekre.



e) Teljes foglalási díj abban az esetben számolható fel, ha a szervezett közösségi vagy
magánrendezvény nyitva tartási idóben más foglalkozás tartása vagy a látogatás lehetőségét

kizárja. Nyitva tartási idón kívül teljes foglalási díj abban az esetben számolható fel, ha a bérlő
személy vagy csoport számára valamennyi bérelhetó teremhez biztosított a hozzáférés.




