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Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati 
rendelete 

a közművelődési feladatok ellátásáról 

Kőröshegy 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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli 
el: 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed Kőröshegy Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
közigazgatási területén a közösségi színterekre, működtetőire és alkalmazottjaira, valamint a 
közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre. 

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások 

2. § 

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatása során kötelező alapszolgáltatásnak tekinti: 
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, 

a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását, 
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. 

(2) Az (2) bekezdés a) pontjában foglalt alapszolgáltatások körében az önkormányzat: 
a) biztosítja a helyszínt a művelődő közösségek számára a rendszeres és az alkalomszerű 

művelődési vagy közösségi tevékenységük végzéséhez a Kőröshegyi Közösségi Színtérben, 
b) biztosítja a közösségi színtér díjmentes használatát, 
c) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi 

rendezvényeken, 
d) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek 

megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 

(3) Az (2) bekezdés b) pontjában foglalt alapszolgáltatások körében az önkormányzat: 
a) gondoskodik az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetéséről, az ünnepek 

kultúrájának gondozásáról a Nemzeti Ünnepek, a települési megemlékezések méltó 
megtartásáról, 

b) biztosítja a gyermek-és ifjúsági korosztály számára a művelődésüket elősegítő családi napokat, 
interaktív játszóházat, valamint az életkori sajátosságuknak megfelelő rendezvények 
megszervezését, 

c) évente megszervezi a Falu Napját, 
d) biztosítja a község lakosságának művelődéséhez, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez 

előadói estek megrendezését, szervezését, 
e) támogatja az önkéntes tevékenységként megvalósuló programokat. 

(4) A közösségi színtér tevékenységéről készült éves beszámolóját a következő év január 31. napjáig 
kell benyújtani jóváhagyásra a Képviselő-testületnek. 
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(5) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási 
tervet tárgyév március 1-jéig fogadja el. 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja 

3. § 

(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1. szám 
alatti közösségi színtér (Faluház ) működtetésével látja el, melynek elnevezése: Kőröshegyi 
Közösségi Színtér. 

(2) Az önkormányzat könyvtári feladatok ellátására a megyei könyvtár szolgáltatásainak 
igénybevételére megállapodást köt, és a szolgáltatások fogadására alkalmas könyvtári, információs 
és közösségi helyet, könyvtári szolgáltató helyet működtet. 

(3) A közösségi színtér használatának rendjét, használati díjait, igénybevételének feltételeit e rendelet 
1. melléklete tartalmazza. 

(4) A közösségi színtér térítésmentes használatára jogosult közösségeket e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása 

4. § 

Az Önkormányzat közművelődési feladatait, és a közösségi színtér működését költségvetéséből 
finanszírozza, melynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az 
önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétele, pályázati forrás. 

5. Záró rendelkezések 

5. § 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

6. § 

Hatályát veszti a községi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2011. (IV.19.) önkormányzati 
rendelet.  
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1. melléklet 

KŐRÖSHEGY KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

1. A Közösségi színtér adatai   
1.1 Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a közművelődési feladatok ellátásáról 
szóló 8/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének mellékleteként a község közművelődési 
közösségi színterének használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.   
1.2 A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődéshez való jog gyakorlása 
közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község közösségi színterének 
szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket 
elfogadja.   
1.3 Közösségi színtér fenntartója: Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
Címe: 8617 Kőröshegy, Petőfi Sándor u. 71.   
1.4 Közösségi színtér megnevezése:   
Székhelye: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.   
Címe: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.   
Levelezési címe: 8617 Kőröshegy, Kozma Sándor tér 1.   
Telefon: 06-70-686-5740   
Fax:   
E-mail cím: faluhaz@koroshegy.hu   
Honlap: www.koroshegy.hu 

2. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása 

2.1. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől (tartós távolléte esetén 
helyettesétől) legalább 5 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A 
művelődésszervező az állandó közművelődési programok időpontjainak figyelembe vételével 
biztosítja a helyiségeket az igénylőknek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről – a 
polgármester véleményének kikérésével és figyelembe vételével – a művelődésszervező dönt. 

2.2. 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., 
december 25-26.) nem vehető igénybe, kivéve az önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű 
rendezvényeit. 

2.3. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, képviselő-
jelöltek, valamint az országgyűlési képviselő választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek 
egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit kampányrendezvény 
tartása céljából, az 21. pontban foglaltak szerint. 

2.4. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat 5. pontjában meghatározott szervezetek 
részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét. Más szervezetek 
vonatkozásában a művelődésszervező kezdeményezésére a polgármester dönt a helyiségek ingyenes 
igénybevételének lehetőségéről. 

3. Közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata 

3.1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások 



4 

a) fenntartó önkormányzat és intézményeinek, helyi kisebbségi önkormányzatoknak a szervezésében 
megvalósuló rendezvények, 

b) e szabályzat I. 3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, 

c) az IV. pontban felsorolt szervezetek működésének biztosítása, 

d) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései, 

e) mindazon tevékenységek, melyeket az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 

3.2. Bérleti díj köteles tevékenységek és szolgáltatások 

a) vásári tevékenység, üzleti célú vállalkozás, termékbemutató, 

b) nem Kőröshegy székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenység, 

c) az IV. pontban nem szereplő szervezetek rendezvényei, 

d) esküvő céljára történő igénybevétel, 

e) magánszemélyek áltat szervezett magáncélú rendezvények, 

f) mindazok a zenés-táncos rendezvények, melyeket nem az önkormányzat és annak intézményei, 
valamint a IV. pontban felsorolt szervezetek rendeznek. 

g)1 a település lakosságát érintő köznevelési, közoktatási feladatok ellátását segítő foglakozások. 

4. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok 

4.1. A közösségi színtér helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester 
jogosult. A helyiségekben megtartott rendezvényekről a polgármestert tájékoztatni kell. 

4.2. A bérleti szerződés tartalma: 

a) megállapodó felek adatai, 

b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megnevezése, 

c) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos időpontja és időtartama, 

d) szolgáltatást igénybe vevő lakossági kör rögzítése (létszám vagy egyéb adat), 

e) használat díjának és a fizetés módjának rögzítése, 

f) a használat időtartamának (kezdés és visszaadás) pontos meghatározása, 

g) kapcsolattartó személy és elérhetőségei megjelölése, 

h) megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása. 

                                                 

1 Az 1. melléklet 3.2. pont g) alpontját a Kőröshegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VI. 
29.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be. 
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5. A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek:   
- „Borkút” Néptánc Közhasznú Egyesület   
- Kőröshegyi Lótenyésztők Egyesülete   
- Kőröshegyi Dalkör Egyesület   
- Kőröshegyi Nyugdíjasklub   
- „Piruett” Közhasznú Sportegyesület   
- Polgárőr Egyesület Kőröshegy   
- Gaál György Alapítvány   
- Széchenyi Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Balatonföldvár   
- Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda   
- Római Katolikus Egyház   
- Református Egyház   
- Kistérségi Televízió 

6. A közösségi színtér terembérleti díja:   
Terem megnevezése Ft Ft/óra   
Kisterem 15.000 / rendezvény* 2.500   
Galéria 18.000 / rendezvény* 3.000   
Nagyterem 24.000 /rendezvény* 4.000   
Teljes épület 40.000 / rendezvény* 6.000   
Táborozás 1.000 /fő/nap (min 20 fő)   
Étkészlet használata 5.000 / rendezvény   
Hangtechnika használata 3.000 / rendezvény   
* 4 óra időtartamot meghaladó használat esetén 


