KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG
KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a
továbbiakban: Törvény) 78. §-a alapján, a közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT
rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) megfelelően, a nagyközség közművelődési közösségi
színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
A Törvény 73. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek,
a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.
A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az Önkormányzat a helyi lakosság közművelődési
tevékenységének, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében,
elsődleges közösségi színtérként az alábbi létesítményeket tartja fenn:
a) Ady Endre Művelődési Ház, címe: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.
b) Közművelődési Könyvtár, címe: 6775 Kiszombor, Szegedi u. 2/B.
c) Kiszombori Ifjúsági Központ, címe: 6775 Kiszombor, Ökrös József u. 1/C.
A Közművelődési Könyvtár külön használati szabályzattal rendelkezik.
I.
A közösségi színtér neve:
Címe:
Fenntartója:
Működési területe:

Jogállása:
Alaptevékenysége:
Tevékenység helyei:

Ady Endre Művelődési Ház
Ady Endre Művelődési Ház
6775 Kiszombor, Szegedi u. 13.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata
Kiszombor Nagyközség közigazgatási területe, a
közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT
rendeletben foglaltak alapján
alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
közművelődési feladatellátás
nagyterem, kisterem, előtér, udvar

I.1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
I.1.1. A nagyközség közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe
veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.
I.1.2. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervező szakembertől
(szakmai vezetőtől), legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell írásban
kérni.
I.1.3. Az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével
biztosítja a helyiségeket az igénylőnek.
I.1.4. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1, március
15, Húsvét vasárnap és hétfő, május 1, Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20, október
23, november 1, és december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve, ha az önkormányzat
és a vele együttműködő - rendeletben feltüntetett – szervezetek saját szervezésű
rendezvényei esetében, illetve egyedi döntés alapján.
I.1.5. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat 1. mellékletében
meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér
helyiségeinek igénybevételét más szervezetek esetében a művelődésszervező

kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének
lehetőségeiről.
I.2. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata
I.2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások
a) fenntartó
önkormányzat
és
intézményeinek,
helyi
nemzetiségi
önkormányzatoknak a szervezésében megvalósuló rendezvények,
b) az 1. mellékletben meghatározott szervezetek működésének, rendezvényeiknek
biztosítása,
c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén,
d) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz.
I.2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások
esküvő céljára történő igénybevétel,
illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények,
különös tekintettel egyes családi rendezvények (pl. ballagás, születésnap)
tartására.
I.2.3. A bérleti szerződés
A művelődési ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a
polgármester jogosult.
A bérleti szerződés minimális tartalma
a)
b)
c)
d)
e)
f)

megállapodó felek adatai
a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése,
használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése,
a használat időpontjának és időtartamának pontos meghatározása,
kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel,
a Művelődési ház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések,
eszközök nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése,
g) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő
rendezésének vállalása.

I.2.4. A közösségi színtér helyiségei nem adhatók bérbe olyan szolgáltatás és rendezvény
céljára, amelyek:
a) belépődíj-kötelesek,
b) helyben történő sütést-főzést igényelnek,
c) szeszesital árusítást tartalmaznak.
I.2.5. A közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 2. melléklet
tartalmazza.
I.2.6. A közösségi színtér házirendjét a 3. melléklet tartalmazza.
II.
A közösségi színtér neve:
Rövidített neve:
Címe:
Fenntartója:

Kiszombori Ifjúsági Központ
Kiszombori Ifjúsági Központ
KIK
6775 Kiszombor, Ökrös József u. 1/C.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata

Működési területe:

Jogállása:
Alaptevékenysége:
Tevékenység helyei:

Célközönség meghatározása:
Céljainak meghatározása:

Kiszombor Nagyközség közigazgatási területe, a
közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT
rendeletben foglaltak alapján
alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
közművelődési feladatellátás, ifjúsági fejlesztés
„Játékbarlang”, Foglalkoztató szoba,
Interaktív szoba, Társasjáték szoba, garázs, udvar,
kert, iroda
Kiszombor település ifjúsága
Szórakozási és kikapcsolódási lehetőségek
biztosítása, alapszolgáltatásain és rendezvényein
keresztül, Kiszombor fiatal lakosai számára

II.1. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
II.1.1. A helyiségek igénybevétele nyitvatartási időben, napi regisztrációt követően
lehetséges (a következő adatok megadásával: név, születési dátum, bejelentkezés
időpontja, aláírás) az irodában, a művelődésszervező szakembernél (szakmai vezető)
vagy az ügyeletet végző megbízott személynél.
II.1.2. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1, március
15, Húsvét vasárnap és hétfő, május 1, Pünkösd vasárnap és hétfő, augusztus 20, október
23, november 1, és december 25-26.) nem vehetők igénybe, kivéve az önkormányzat
rendezvényei esetében, illetve egyedi döntés alapján.
II.1.3. A közösségi színteret rendeltetésének megfelelően, a célközönség számára
biztosítja a fenntartó.
A KIK házirendjét a 4. melléklet tartalmazza.

A közösségi színtér használati szabályzatát Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 125/2016.(V. 31.) KNÖT határozatával fogadta el.
Jelen közösségi színtér használati szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg Kiszombor
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2010.(VII. 27.) KNÖT határozatával
jóváhagyott „Kiszombor nagyközség közösségi színterének használati szabályzata (Ady Endre
Művelődési Ház)” hatályát veszti.

A szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2016. június 1.
A szabályzatot a helyi szokásoknak megfelelően kell közzétenni.
Kiszombor, 2016. június 1.
Szegvári Ernőné
polgármester

1. melléklet
A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek: (a településen működő
szervezetek, intézmények)
Dózsa György Általános Iskola
Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos 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

2. melléklet

Az Ady Endre Művelődési Ház közösségi színtér bérleti (terembérleti) díjai:
1. nagyterem díja:

3.150,- Ft/óra,

2. nagyterem fűtési szezonban

5.520,- Ft/alkalom fűtési alapdíj,

3. kisterem díja:
4. előtér díja:

945,- Ft/óra,
1.575,- Ft/óra.

3. melléklet
AZ ADY ENDRE MŰVELŐDÉSI HÁZ HÁZIRENDJE
1. A Művelődési Házat a szabályzat alapján vehetik igénybe közművelődési – kulturális
rendezvények tartására.
2. A Művelődési Ház nyitva tartása:
hétfő: 10-18 óráig,
kedd: 10-18 óráig,
szerda: 10-18 óráig,
csütörtök: 10-18 óráig,
péntek: 10-18 óráig,
szombat: 8-12 óráig,
vasárnap: zárva tart.
A közösségi színtér nyitva tartása: minden hónap második péntekén 10 órától 21 óráig.
3. Az önkormányzati szervezésű belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a
jegyvásárlás.
4. Belépőjegyes rendezvényeken a résztvevő az ellenőrző szelvényét megőrizni köteles, azt
kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a rendezőknek vagy a
felügyeletet végző személynek köteles bemutatni.
5. A Művelődési Ház programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása
érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
6. A Művelődési Ház közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása
minden látogató kötelessége.
7. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.
8. A Művelődési Ház munkatársainak, a polgármesternek, a rendezőknek, a rendőrségnek és
tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
9. A Művelődési Ház épületében és az épület környékén szemetelni tilos.
10. Az épületben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás szigorúan tilos.
11. A Művelődési Házban csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
12. A Művelődési Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást kapott
személyek kezelhetik.
13. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas
állapotban látogatni tilos.
14. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a Művelődési Házban és
annak környékén.
15. A művelődésszervező a polgármester egyetértésével a rendbontókat ideiglenesen, vagy
véglegesen kitilthatja a Művelődési Ház területéről.
16. A Művelődési Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a művelődésszervezőt, a
polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan
eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a Művelődési Ház
épületét, eszközeit, berendezéseit.
17. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.
18. A Művelődési Ház területén bármilyen a közízlést megbotránkoztató tevékenység végzése
tilos.
19. A közösségi színtér szabályait megsértő látogató az intézmény területéről kitiltható.

4. melléklet
A KISZOMBORI IFJÚSÁGI KÖZPONT HÁZIRENDJE
1. A Kiszombori Ifjúsági Központot (KIK) a szabályzat alapján vehetik igénybe a látogatók.
2. A Központ nyitva tartása:
hétfő: ZÁRVA
kedd: 16-20 óráig,
szerda: 16-20 óráig,
csütörtök: 16-20 óráig,
péntek: 16-22 óráig,
szombat: 16-22 óráig,
vasárnap: 14-18 óráig.
3. Az Ifjúsági Központ látogatása ingyenes, napi, helyszíni regisztrációhoz kötött.
4. Az Ifjúsági Központ napi szolgáltatásaiban és programjain résztvevők zavartalan
kikapcsolódása és szórakozása érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált
magatartásának szabályait.
5. Az Ifjúsági Központ közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden
látogató kötelessége.
6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.
7. Az Ifjúsági Központ munkatársainak, polgármesternek, a rendezőknek, a rendőrségnek és
tűzoltóknak az utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
8. Az épületben és annak környékén szemetelni tilos.
9. Az Ifjúsági Központ területén tilos a dohányzás.
10. Az Ifjúsági Központban csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
11. Az Ifjúsági Központ elektromos berendezéseit csak az arra megbízást kapott személyek
kezelhetik.
12. Szeszesitalt behozni nem szabad. Az intézményt ittas állapotban látogatni tilos.
13. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni az Ifjúsági Központban és
annak környékén.
14. A művelődésszervező (szakmai vezető) és a polgármester egyetértésével a rendbontókat
ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.
15. Az Ifjúsági Központ látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a művelődésszervezőt,
a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről,
amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint az Ifjúsági Központ épületét, eszközeit,
berendezéseit.
16. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.
17. Az Ifjúsági Központ területén bármilyen a közízlést megbotránkoztató tevékenység végzése
tilos.
18. Az Ifjúsági Központ szabályait megsértő látogató az intézmény területéről kitiltható.

