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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. július 31.-i ülésére 

Tárgy: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet 1. 
függelékének módosítása. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok 
ellátásáról szóló 18/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendeletét a 2014. augusztus 25.-i ülésén 
fogadta el. A 12/2015. (V. 5.) módosító önkormányzati rendelet kiegészítette az alaprendeletet 
az 1. és 2. függelékkel.  
Az 1. függelék Beleg község közösségi színterének használati szabályzatát határozza meg. A 
Somogy Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatot tett, mulasztásban megnyilvánuló 
törvénysértés miatt. A javaslat arra irányul, hogy az önkormányzat közösségi színterének 
használati szabályzata a közösségi ház helyiségeinek díjmentes és díj ellenében történő 
használatát nem egyértelműen szabályozza a tekintetben, hogy mely helyi szervezetek 
számára és milyen feltételek alapján ingyenes a helyiséghasználat. Ennek megfelelően a 
függelék módosítása vált szükségessé. 
Az egyértelmű szabályozás érdekében szükséges tehát a díjmentes és díjköteles szervezetek 
pontosítása. Mivel az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetben van, javasolom, hogy 
minden szervezet számára legyen díjköteles a közösségi színterek használata. 
Ennek megfelelően az 1. függelék 2.1. és 2.2. pontja a következőképen alakul: 
 
2. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles használata 
 
2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 

• a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló 
rendezvények,  

• e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, 
• egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági szűrései 

esetén, 
• halálesettel összefüggésben halotti tor tartása. 

A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény szervezője 
haszonszerző tevékenységet nem folytathat. 
 
2.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

• kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, 
termékbemutató igénybevételére, 

• bejegyzett és nem bejegyzett szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek, 
• magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására, 
• a nem önkormányzat és intézményei által szervezett zenés, táncos rendezvények, 
• minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből 

közvetlen kiadással jár. 



Határozati javaslat: 
 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (VII. 31.) 
önkormányzati határozata használati szabályzat módosításáról.   

 
A képviselő-testület a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/2014. (IX. 
5.) önkormányzati rendelet 1. függelékének módosítását a jegyzőkönyv melléklete 
szerint elfogadja. 
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