Tázlár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (X.30.) számú rendelettel
módosított 3/2019. (II.23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
egységes szerkezetbe foglalva 2020. október 21.
Tázlár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és célja
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) Tázlár Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában lévő
közművelődési alapszolgáltatást biztosító intézményeire1.
b) azokra a szervezetekre, magánszemélyekre, civil közösségekre, amelyekkel az
Önkormányzat törvényben meghatározott és helyi döntéssel felvállalt közművelődési
feladatok ellátására helyi közművelődési megállapodást köt, illetve a közművelődési célok
megvalósításában az Önkormányzattal együttműködő szervezetekre,
c) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevő magánszemélyekre.
(2) A rendelet célja, hogy Tázlár Község polgárainak művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit
figyelembe véve, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az
Önkormányzat a közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét,
a feladatellátás formáját, módját és mértékét.
(3) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 2-3. §-aiban
meghatározott alapelvek, valamint a 4. §-ban foglalt jogok folyamatos érvényesüléséről minden
Tázláron élő polgár részére a 76. § (3) bekezdésében felsorolt közművelődési alapszolgáltatások
kiválasztott pontjainak megszervezésével, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatások
biztosítása révén gondoskodik.
2. §
Az Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendeletét ötévente felülvizsgálja
és a Kultv. 83/A. § (2) bekezdésének figyelembevételével szükség szerint módosítja.
2. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos alapelvek és kiemelt célok
3. §
(1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei
a) az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés
jogát és lehetőségét,
b) az Önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről
megfelelő tájékoztatást kapjanak,
c) az Önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, politikai irányzat mellett sem lehet
elkötelezett,
d) az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben
meghatározott azon közművelődési feladatokat, melyeket nem Önkormányzati
fenntartásban lévő intézmények, civil közösségek, magánszemélyek látnak el,
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e) az Önkormányzat elősegíti és igényli a helyi közművelődési feladatok ellátásában a
civil közösségek, szervezetek, magánszemélyek és kulturális tevékenységet is végző
gazdálkodó szervezetek közreműködését.
(2) Minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek
közösségének joga, hogy
a) műveltségét, készségeit gyarapítsa, így igénybe vegye az Önkormányzat által nyújtott
közművelődési szolgáltatásokat, lehetőségeket,
b) közösségi művelődési jogait érvényesítse,
c) művelődési céljainak megvalósítása céljából az önkormányzat által fenntartott
közművelődési intézménytől szakmai segítséget kapjon.
(3) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos kiemelt céljai
a) a község sokszínű kulturális értékeinek megtartása, a kulturális alapellátás
kiterjesztése,
b) a gazdag kulturális hagyományok, szokások ápolása, megőrzése, átörökítése,
c) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,
d) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,
e) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának megtartása, emelése,
f) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési
kezdeményezéseik segítése,
g) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése,
h) a művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési és közösségi
tevékenységeinek támogatása, bemutatkozási lehetőség biztosítása,
i) együttműködés a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális és más
szakterületekhez tartozó intézményekkel.
(4) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos, a Kultv. által
felkínált alapszolgáltatásokból kötelezően kiválasztott feladatai
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
elősegítése a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára
helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
(5) Az Önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátásáról
a) a Kultv. 78/I. §-ban foglaltak figyelembevételével az alábbi formákban és módon
gondoskodik,
b) biztosítja a Kultv. 76. § (3) bekezdés a) b) d) pontjaiban felsorolt közművelődési
alapszolgáltatásokat.
3. Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai
ellátásának módja, formája, mértéke
4. §
(1)

(2)

(3)

Az Önkormányzat a 3. § (3)-(4) bekezdés szerinti feladatait közvetlenül az általa alapított és
fenntartott Tázlár Községének Művelődési Háza elnevezésű közösségi színtér intézményen
keresztül látja el.
Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok
önrészének vállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint
törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.
Az Önkormányzat az e rendeletben megfogalmazott közművelődéssel összefüggő feladatait az
éves költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből
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származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető
érdekeltség növelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb
támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.
4. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek
5. §
Az Önkormányzat épít a településen működő civil, egyházi, gazdálkodó szervezetek, egyesületek,
alapítványok segítségére és együttműködésére a közművelődési feladatainak eredményes
megvalósítása terén, azok sikeres végrehajtásában.
5. Záró rendelkezések
6. §
A rendelet, valamint az 1. és 2. számú mellékletek a közzétételt követő napon lépnek hatályba.
Tázlár, 2020. október ….

Bán Róbert László
polgármester s.k.

Mayer Ferenc
jegyző s.k.

Záradék:
A rendelet kihirdetése a mai napon a Bócsai Közös Önkormányzati Hivatal Tázlári Kirendeltség
hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Tázlár, 2020. október ….

dr. Szendrei Mária
aljegyző
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1. sz. melléklet
Használati szabályzat
1. Általános információk a művelődési ház elnevezésű közösségi színtérről
Az intézmény neve:

Tázlár Község Önkormányzatának Művelődési Háza

Az intézmény címe:

6236 Tázlár, Kecskeméti utca 3.

Az intézmény telefonszáma:

06-70 469 7546

Művelődésszervező:

Mártáné Czékus Györgyi

Telefonszáma:

06-70 376 5662

1.1. A Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér általános nyitva-tartása

HÉTFŐ

7:30-15:30

17:00-19:00

KEDD

14:00-17:00

SZERDA

7:30-15:30

18:00-19:00

CSÜTÖRTÖK

7:00-15:00

PÉNTEK

7:30-15:30

SZOMBAT

rendezvényektől függő

VASÁRNAP

rendezvényektől függő

17:00-19:00

A nyitva-tartás eltérhet az aktuális rendezvényekhez, programokhoz, foglalkozásokhoz, szervezési
feladatokhoz igazodva.
2. A Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér, illetve annak részegységei igénybevétele
A közösségi színtér elsősorban a község lakóinak kulturális igényeit elégíti ki.
A házon belüli állandó jelleggel működő klubok nem fizetnek bérleti díjat.
A művelődési ház elnevezésű közösségi színtér saját rendezvényein kívül is bármely természetes
személy bérbe veheti a ház részegységeit, vagy az egész intézményt oktatási, tanítási, vagy magán
célra: családi rendezvényekhez, lakodalmakhoz, bálakhoz, kereskedelmi tevékenység céljából.
A bérbevétel a megállapodás aláírásával, valamit a bérleti díj kifizetésével válik érvényessé.
Oktatási célú tevékenységeknél a használati díj összege, vagy a mentesség megállapítása egyéni
elbírálás tárgyát képezi.
A tázlári civil szervezetek rendezvényeikhez évente egy alkalommal 50%-os kedvezményben
részesülnek, éves gyűlésük megtartása díjmentes.
Jótékony célú rendezvények szervezése bérleti díjmentességet élvez.
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Politikai célú rendezvényeknél az előírt árszabály a hatályos, ill. kampány időszakban minden politikai
csoport egy alkalommal ingyen veheti igénybe a művelődési ház elnevezésű közösségi színtér egyik
termét. Több alkalom esetén a hatályos ártábla vonatkozik rájuk.
2. számú melléklet
3. A Tázlári Önkormányzat Művelődési Ház használati díjak

megnevezés

alkalmanként fűtés
nélkül

alkalmanként
fűtéssel

kedvezményes
fűtés nélkül

kedvezményes
fűtéssel

Egész műv.ház

50.000.-Ft

75.000.-Ft

25.000.-Ft

50.000.-Ft

Egész műv.ház
Esküvővel

60.000.- Ft

85.000.- Ft

30.000.- Ft

55.000.- Ft

Nagyterem
mosdókkal

40.000.- Ft

65.000.- Ft

20.000.- Ft

45.000.- Ft

Kisterem
mosdókkal

20.000.- Ft

30.000.- Ft

10.000.- Ft

20.000.- Ft

Kisterem
lakodalomra

30.000.- Ft

45.000.- Ft

15.000.- Ft

30.000.- Ft

Előtér

4.000.- Ft

6.000.- Ft

Klubhelyiség

6.000.-Ft

9.000.- Ft

3.000.- Ft

6.000.- Ft

Ruhaterítő

500.-Ft/db

Viaszos terítő
elvitelre

250.- Ft/db

Asztal elvitelre

300.- Ft/db

Szék elvitelre

150.- Ft/db

A tázlári Önkormányzat kötelező közfeladatok ellátásában résztvevő, képviselők és civil szervezetek
évente egy alkalommal 50 % kedvezményben részesülnek, amely kedvezmény csak az alapdíjra
vonatkozik, a fűtésre nem.
A Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér használója köteles betartani az alapvető magatartási
szabályokat!
Nem tesz kárt a berendezésben és az alapfelszerelésében. Vigyáz a rendre, a szemetet és a csikket az
erre kijelölt tárolóban helyezi el.
4. Az épületeken belüli dohányzás
A hatályos jogszabályoknak megfelelően zárt térben valamennyi helyiségben tilos a dohányzás. A
kijelölt dohányzó hely: az udvari terasz.
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5. Egyéb, az intézmények biztonságát garantáló szabályok
5.1. Bombariadó
Vészhelyzetben a művelődési ház vezetője, ha nincs jelen, akkor bár ki értesítheti a legközelebbi
rendőrőrsöt a 107-es telefonszámon.
5.2. Tűzriadó
A tűz keletkezésének helyétől függően a legközelebbi kijáraton távoznak a termekben tartózkodó
személyek: kisteremből a mosdóval szemközti udvari ajtón, nagyteremben tartózkodók az udvar felőli
3 ajtón keresztül, színpadról és kis klub helyiségből a hátsó ajtón keresztül.
Közben a Művelődési Ház vezetője, ha nincs jelen bár mely természetes személy értesíti a tűzoltóságot
a 105-ös telefonszámon.
Közben meg kell kezdeni a tűz oltását a poroltó készülékekkel, amely a nagyteremben a bejárati ajtaja
mellett található.
5.3. Baleset vagy rosszullét esetén a 104-es telefonszámon mentőt kell hívni.
6. Zárva tartás rendje
A szabadságoknak megfelelően részleges vagy teljes zárva tartás lehetséges, betegség esetén a
helyettesítésről az Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
7. A használati szabályzattal kapcsolatos rendelkezések
7.1. nyilvánosságra hozatala
Kifüggesztéssel a Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér előterében.
Sokszorosított formában bérléskor a megállapodás melléklete.
7.2. hatálybalépése
A Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér Használati szabályzata a elfogadás napján, illetve a
módosításokat követően.
7.3. felülvizsgálati rendje
Jogszabályi és egyéb (drasztikus energia árváltozás) követelményeknek megfelelően, de 5 évente
kötelezően.
Tázlár, 2020. október 15.
A szabályzat a Művelődési Ház elnevezésű közösségi színtér minden használójára
és alkalmazottjára érvényes.
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