Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 31-ei ülésének
jegyzőkönyvéből:
30/2019.(I.31.) sz.
Fegyverneki Művelődési Ház
Szabályzatának elfogadásáról

önkormányzati határozat:
és

Könyvtár

Közösségi

Színterek

Használati

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 78. § (5)
bekezdés a.) pontja alapján a melléklet szerint elfogadja a Fegyverneki Művelődési
Ház és Könyvtár Közösségi Színterek Használati Szabályzatát, az annak mellékletét
képező „BÉRLETI DÍJ TÁBLÁZATOT”.
2.) Ezzel egyidejűleg a 7/2014.(I.30.) sz. önkormányzati határozattal elfogadott
Művelődési Ház és Könyvtár Közösségi Színterek Használati Szabályzata hatályát
veszti.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője
Kmft.
Tatár László sk.
polgármester

dr. Pető Zoltán sk.
jegyző
Tháler József sk.
jkv. hitelesítő

Kivonat hiteléül:
2019. február 01.
Schultz Ferencné titkársági előadó

KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
1. BEVEZETŐ
1.1.

A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár intézmény keretében működő
Művelődési Ház és a Szapárfalui Közösségi Ház az 1997. évi CXL. törvény szerint
közművelődési intézmény.
Rendjének, tisztaságának megőrzése minden használónak érdeke és kötelessége.
1.2. A Művelődési Ház a Fegyvernek, Szent Erzsébet út. 184. sz. alatt, a Szapárfalui
Közösségi Ház Fegyvernek, Ady E. u. 50. sz. alatt működik (továbbiakban együtt:
közösségi színtér).
1.3. A közösségi színtereket az önkormányzat a város lakosságának közművelődési
igényeinek kielégítésére, közművelődési tevékenység folytatására tartja fenn.
1.4.
A közösségi színtér nyitvatartási ideje-amely a közösségekkel előre egyeztetett
rendszeres idővel és a meghirdetett rendezvények idejével egészül ki-:
1.4.1. (1)
A művelődési ház nyitva tartási ideje
Hétfő:
8.00 – 16.00
Kedd:
8.00 – 19.00
Szerda:
8.00 – 19.00
Csütörtök:
8.00 – 19.00
Péntek:
8.00 – 23.00
Szombat:
18.00 – 24.00
A nyitva tartás változhat a csoportok és a bérlők igényei szerint.
1.4.2.
A Szapárfalui Közösségi Ház nyitva tartása alkalmazkodik a használói
igényekhez, állandó nyitva-tartással nem rendelkezik.
Az épület helyiségeit a csoportvezetők felügyeletével és rendezvényekre lehet
igénybe venni.
1.4.3.
Az állandó csoportok vezetői – ha a fenti időn túl veszik igénybe az épületet –
kulcsnyilvántartás szerinti felelősségvállalással felelnek az általuk használt
helyiségekért.
1.4.4. A nyitvatartási időben az intézmény 36 órán belül vállal szakmai ellátást.
2.
2.1

2.2.

2.3.

A KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI
Viselkedés
A közösségi színtér szolgáltatásainak igénybe vétele közben az intézmény dolgozói és
használói sem sérthetik egymás és harmadik személy vallási, világnézeti, politikai,
ízlésbeli beállítottságát, személyiségéhez fűződő jogait.
Az épületekben és az udvarokon is az emberi viselkedés általános szabályai
érvényesek.
A Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói a büntetőjogi védelem szempontjából
közfeladatot ellátó személynek minősülnek.
A közösségi színtér használati jogának felfüggesztése
Az intézmény vezetője ideiglenesen megtagadhatja a közösségi színtér igénybe vételét
azoktól, akiknek magatartása a többi használót jogai gyakorlásában tartósan
akadályozza.
Károkozás esetén az okozónak a kárt meg kell térítenie.
A reklamációk intézése
A látogatók – amennyiben az intézmény dolgozóinak valamilyen intézkedését
sérelmezik-panaszukkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak.

3.
3.1.

A KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK SZOLGÁLTATÁSAI
TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK
A város lakosai térítésmentesen vehetik igénybe a Művelődési Ház előcsarnokát
beszélgetésre,
TV nézésre, találkozási helyként

3.2.

TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK
A használók külön díj fizetése mellett a következő szolgáltatásokat vehetik igénybe.
3.2.1. A
plakátokon,
Fegyverneki
Hírmondóban
meghirdetett
csoportokban,
rendezvényeken való megjelenés térítési díját a hirdetés tartalmazza.
3.2.2. Termek, eszközök bérletének szabályát, díját az intézmény igazgatója állapítja meg
díjszabásban.
4.
4.1.
3a
(b)
(c)
4.2.

A szabályzat hatálya, módosítása
E szabályzat módosítását kezdeményezheti:
Fegyverbej Város Önkormányzata Képviselő-testülete vagy
a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója vagy
a város bármely lakója.
E szabályzatot Fegyvernek Város Önkormányzata a ………/2019.(I.31.) számú
határozatával jóváhagyta és 2019. február 1-jén hatályba lép.

1 sz. melléklet

Művelődési Ház és Könyvtár
DÍJSZABÁS
Helyiség bérleti díjak
Megnevezés

Kisterem, közművelődési ill. közösségi nem bevételes
tevékenységre
Kisterem, termékbemutató, ill. bevételes rendezvény
Kisterem rendszeres igénybevétel, legalább heti 2 óra közösségi
tevékenység

Nagyterem, közművelődési, ill. nem bevételes közösségi
tevékenységre
Nagyterem, termékbemutató, ill. bevételes rendezvény
Nagyterem rendszeres igénybevétel, legalább heti 2 óra közösségi
tevékenység

Előcsarnok, közművelődési ill. közösségi nem bevételes
tevékenységre
Előcsarnok, termékbemutató, ill. bevételes rendezvény

Bruttó ár
régi ár

Bruttó ár
új ár

1.800, Ft/óra

2.000,Ft/óra

3.200,Ft/óra
700,- Ft/óra

3.500,Ft/óra
1000,Ft/óra

3.200,Ft/óra

3.500,Ft/óra

5.200,Ft/óra
900,- Ft/óra

5.500,Ft/óra
1000,Ft/óra

1.500,- Ft/
óra

1.600,Ft/óra

3.600,-Ft/óra

3.800,Ft/óra
900,Ft/óra

Előcsarnok, rendszeres igénybevétel, legalább heti 2 óra közösségi
tevékenység

800, - Ft/óra

Művelődési Ház, nagy épület, előző nap 21.00 órától

45.000,- Ft/
óra

48.000,- Ft

30.000,- Ft/
óra
25.000,Ft/óra
10.000,Ft/óra

32.000,- Ft

2.000,- Ft/
óra

2.500,Ft/óra

3.500,Ft/óra
600,- Ft/óra

4.000,Ft/óra
700,- Ft/
óra
35.000,- Ft

rákövetkező nap reggel 6.00 óráig, zárt kávéházzal, bérlő takarításával
(33 óra)
Művelődési Ház, nagy épület, 21.00 órától rákövetkező nap reggel
6.00 óráig, nyitott kávéházzal, bérlő takarításával (33 óra)
Művelődési Ház, nagy épület, 8.00 órától 19.00 óráig, nyitott kávéházzal,
bérlő takarításával (11 óra) bevételes rendezvény esetén.
Művelődési Ház, nagy épület, 8.00 órától 19.00 óráig, zárt kávéházzal,
bérlő takarításával (11 óra)

Szapárfalu klubkönyvtár nagyterem közművelődési ill. közösségi
nem bevételes tevékenységre
Szapárfalu klubkönyvtár nagyterem, termékbemutató, ill. bevételes
rendezvény
Szapárfalu klubkönyvtár nagyterem rendszeres, legalább heti 2 óra
közművelődési ill. közösségi tevékenységre
Szapárfalu teljes épület, előző nap 21.00 órától rákövetkező nap reggel

30.000,-

27.000,- Ft
11.000,- Ft

6.00 óráig, bérlő takarításával (33 óra)
Szapárfalu teljes épület, 21.00 órától következő nap reggel 6.00 óráig,
bérlő takarításával (11 óra)
Szapárfalu klubkönyvtár kisterem közösségi nem bevételes rendezvény

Ft/óra
1.0000,- Ft/
óra
400,- Ft/óra

Szapárfalu klubkönyvtár kisterem termékbemutató, ill. bevételes
rendezvény

2.500,- Ft/
óra

500,- Ft/
óra
3.500,- Ft/
óra

180,Ft/db/nap
300,Ft/db/nap
3.400,Ft/db/nap

200,Ft/db/nap
400,Ft/db/nap
3.500,Ft/db/nap

15.000,- Ft

Eszközbérleti díjak
szék
asztal
dobogó

Jelen díjszabást 2019. február 01. után kötött szerződések esetén kell alkalmazni.
Az intézményvezető engedélyével a fenti díjtételektől egyedi esetekben, külön szerződésben
foglalt feltételekkel el lehet térni.
Fegyvernek, 2019. január 25.
Molnár Barna
igazgató

