
 

KÜLSŐVAT KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERÉNEK HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

Külsővat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közművelődési közösségi 

színterének használati szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint „a közművelődéshez való jog 

gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” 

A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait mindenki igénybe veheti, aki a 

használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja. 
 

 

1. A közösségi színtér 

 

Székhelye: Külsővat, Kossuth u. 70. 

Fenntartója: Külsővat Község Önkormányzata 

Működési területe: Külsővat község közigazgatási területe 

Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér 

Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás 

Működtetője: Külsővat Község Önkormányzata 

Tevékenységi helyei: egy nagyterem, klubszoba és mellékhelyiségei 

 

2. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása 

 

1. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5 munkanappal a 

tervezett igénybevétel előtt, írásban kell kérelmezni. 

2. Az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a 

helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a 

polgármester a kérelmek beérkezésének sorrendjében dönt. 

3. A polgármester sérelmezett döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fordulni 

jogorvoslatért. 

4. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, 

képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba 

vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér 

helyiségeit kampányrendezvény tartására az 1. pontban foglaltak szerint. 

 

3. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díj mentes és díjköteles használata 

 

1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások 

a. a fenntartó önkormányzat, valamint azoknak az intézményi társulásoknak a szervezésében 

megvalósuló rendezvények, melyeknek tagja az önkormányzat, 

b. a helyi civil szervezetek mindazon rendezvényei, amelyek nem tartoznak a 2. pont alá, 

c. egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései, 

d. mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz, 

e. a mindenki számára nyitva álló, nem belépődíjas kulturális rendezvények 

f. egyedileg meghatározott helyi közösségi célra vagy az önkormányzat által is támogatott 

jótékonysági célra fordítandó bevételű rendezvények. 

2. Bérleti díj köteles tevékenységek és szolgáltatások 

a. kirakodóvásár tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, 

termékbemutató, 



b. lakodalom céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett magáncélú 

rendezvények tartására, 

c. zenés, táncos rendezvények, amennyiben nem tartoznak az 1. pontban meghatározott 

kedvezményes körbe, 

d. az 1. pontban kivételként nem szereplő belépődíjas rendezvények 

3. A bérleti szerződés tartalma 

a. a megállapodó felek adatai, 

b. a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése, 

c. szolgáltatást igénybe vevők várható száma, 

d. használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése, 

e. a használat időpontjának és időtartamának pontos meghatározása, 

f. kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel, 

g. a művelődési ház használat során rongálás miatt, vagy egyéb, a berendezések nem 

rendeltetésszerű használatából bekövetkezett károk megtérítése, 

h. a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása, 

i. a közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat az 5. pont alapján. 

 

4. A közösségi színtér nyitva tartása: 

 

Hétfő- csütörtökön: 8.00 – 16.00 óráig 

Pénteken: 8.00-14.00 óráig 

Szombaton: 16.00-21.00 óráig 

Vasárnap: igény szerint 

 

 

5. A közösségi színtér használatáért fizetendő díjak 

 

 A B C 

1. helyiség megnevezése tevékenység díj Ft/alkalom 

2. nagyterem kirakodó vásár, termékbemutató 10 000 (fűtés nélkül)  

3. nagyterem zenés, táncos rendezvény 40 000 + 50 000 

kaució (fűtés 

egyénileg fával) 

4. nagyterem lakodalom, magáncélú rendezvény 10 000 (fűtés 

egyénileg fával) 

5. kisterem előadás, tanfolyam, magáncélú 

rendezvény 

5 000 + 5 000 fűtési 

díj 

6. Bagics terem előadás, tanfolyam, magáncélú 

rendezvény 

5 000 (fűtés nélkül) 

 

 


