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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 125/2016.(V. 31.) KNÖT 
határozatával fogadta el Kiszombor nagyközség közösségi színterének jelenleg hatályos 
használati szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat). 
 
A Szabályzat 1. melléklete tartalmazza a közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó 
szervezetek felsorolását az alábbiak szerint: 

 
 Dózsa György Általános Iskola 
 Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
 Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
 „Kiszomborért” Alapítvány 
 Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
 Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kiszombori Csoport 
 Nőklub 
 Kiszombori Ifjúsági Központ   
 Kiszombori Polgárőr Egyesület 
 Kiszombori Hagyományőrző Citerazenekar 
 MATASZ Kiszombori Csoport 

 
A Harangvirág népdalkör tagjai nevében Papp Mária zenei vezető 2018. szeptember 19-én 
elektronikus levélben kérelmezte, hogy a népdalköri próbák megtartásához igénybe vehessék 
„a kultúra házát, azaz az Ady Endre Művelődési Házat”.  
 
A fenti, próbahely kérése tárgyú megkeresésével kapcsolatban 2018. szeptember 20-án az 
alábbi tájékoztatást adtam: 
 
„A próbahely, ahogyan eddig is biztosított az Önök számára a KSZGYI Óbébai utcai 
épületében. 
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Amennyiben az Ön által megjelölt célra az Ady Endre Művelődési Házat kívánják igénybe 
venni, erre az esetre a Képviselő-testület által elfogadott Kiszombor nagyközség közösségi 
színterének használati szabályzata állapít meg rendelkezéseket mind az igénylés eljárási rendje, 
mind a bérleti díj tekintetében. 
 
Tekintettel arra, hogy csoportjuk nem tartozik az azt ingyenesen igénybe venni jogosult civil 
szervezetek közé, így az esetleges igénybevétel díjköteles. Engedje meg, hogy előrebocsássam, 
hogy a szabályzat módosítása nincs napirenden, a kedvezményes kört – tekintettel az abban 
szereplők amúgy is nagy számára (13) és az ezzel kapcsolatos koordinálási nehézségekre – a 
közeljövőben nem kívánjuk bővíteni. 
 
A közösségi színtér használati szabályzatával, az igénylés rendjével, a bérleti díjjal kapcsolatos 
tájékoztatásért kérem, forduljon az Ady Endre Művelődési Ház művelődésszervező 
munkatársaihoz.” 
 
Tekintettel arra, hogy a kérelmező kérelmét, valamint az arra született válaszomat a 
képviselőknek közvetlenül is megküldte, így az abban foglaltak témaként merültek fel a 2018. 
szeptember 25-ei ülésen képviselők részéről, akik nem értettek egyet a tájékoztató levelemben 
foglaltakkal és kezdeményezték a Szabályzat felülvizsgálatát. 
 
Tekintettel arra, hogy a próbahely továbbra is biztosított a népdalkör számára a KSZGYI 
Óbébai utcai épületében, a Szabályzat módosítását változatlanul nem javaslom, azonban – 
fentiekre tekintettel - a határozati javaslat két változatban készült el, melyek egyike szerint az 
ingyenes használat biztosított lenne a kérelmező számára az Ady Endre Művelődési Házban is. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és döntését 
meghozni. 
 
Kiszombor, 2018. október 16.  
       Tisztelettel: 
 
 

          Szegvári Ernőné 
             polgármester 
  



„A” változat 
 
 
Tárgy: Közösségi színtér használati szabályzat felülvizsgálata a Harangvirág népdalkör 
kezdeményezésére 
 
___/2018. (X. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi 
színtér használati szabályzat felülvizsgálata a Harangvirág népdalkör kezdeményezésére tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy 
Kiszombor nagyközség közösségi színterének jelenleg hatályos használati szabályzatát nem 
módosítja, az annak 1. melléklete szerint meghatározott, a közösségi színtér helyiségeit 
ingyenesen használó szervezetek körét nem bővíti, tekintettel az abban szereplők nagy számára, 
valamint arra, hogy a Harangvirág népdalkör számára a próbahely továbbra is biztosított a 
Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Óbébai utcai épületében. 
 
A határozatról értesül: 
- Papp Mária - Harangvirág népdalkör 
- Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
  



 
„B” változat 
 
Tárgy: Közösségi színtér használati szabályzat felülvizsgálata a Harangvirág népdalkör 
kezdeményezésére 
 
___/2018. (X. 30.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közösségi 
színtér használati szabályzat felülvizsgálata a Harangvirág népdalkör kezdeményezésére tárgyú 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor nagyközség 
közösségi színterének használati szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) –– a közösségi 
színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezeteket rögzítő 1. melléklete helyébe az alábbi 
1. melléklet lép: 
 
„1. melléklet 
 
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő 
szervezetek, intézmények) 

 
 Dózsa György Általános Iskola 
 Kiszombori Karátson Emília Óvoda 
 Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 
 Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
 Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör 
 Kiszomborért Alapítvány 
 Kiszombori Sporthorgász Egyesület 
 Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kiszombori Csoport 
 Nőklub 
 Kiszombori Ifjúsági Központ   
 Kiszombori Polgárőr Egyesület 
 Kiszombori Hagyományőrző Citerazenekar 
 MATASZ Kiszombori Csoport 
 Harangvirág népdalkör” 

 
2. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernőné polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott módosításokat a Szabályzatban 
átvezesse. 
 
A határozatról értesül: 
- Papp Mária - Harangvirág népdalkör 
- Pozsárné Nagy Ilona művelődésszervező 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 


