2/2018.(II. 22.) rendelet 1. sz. melléklete
NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG
MŰVELŐDÉSI HÁZÁNAK, VALAMINT
KÖZÖSSÉGI HÁZÁNAK ÉS KÖNYVTÁRÁNAK
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA
1. Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Ház, valamint
a Közösségi Ház és Könyvtár használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.
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 nemre, felekezetre és
pártállásra való tekintet nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt
feltételeket elfogadja.
1.1. A közösségi színtér neve:

Művelődési Ház

székhelye:

Nógrádsipek, Rákóczi út 80.

fenntartója:

Nógrádsipek

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
működési területe.

Nógrádsipek község közigazgatási területe

jogállása:

alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér

alaptevékenysége:

közművelődési feladatellátás

működtetője:

Nógrádsipek Község Önkormányzata

tevékenység helyei: egy

nagyterem,

kettő

kisterem,

előtér,

mellékhelyiség
1.2. A közösségi színtér neve:

Közösségi Ház és Könyvtár

székhelye:

Nógrádsipek, József Attila út 6.

fenntartója:

Nógrádsipek

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete
működési területe.

Nógrádsipek község közigazgatási területe

jogállása:

alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér

alaptevékenysége:

közművelődési feladatellátás

működtetője:

Nógrádsipek Község Önkormányzata

tevékenység helyei: nagyterem, kisterem, könyvtár, mellékhelyiségek
2. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
2.1. A közösségi színterek igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 5
munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell írásban kérni.
2.2. A polgármester az állandó közművelődési programok időpontjának figyelembe
vételével biztosítja a helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a

helyiséghasználati igényekről a polgármester a kérelmek beérkezésének sorrendje szerint
dönt.
2.3. A polgármester sérelmezett döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fordulni
jogorvoslatért.
2.4. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármester-jelöltek,
képviselő-jelöltek, 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.
2.5. Az 1.2. pontban megjelölt Közösségi Ház és Könyvtár (3179 Nógrádsipek, József A.
út 6.) megnevezésű közösségi színtéren - a fenntartó önkormányzat által szervezett
rendezvény kivételével - zenés, táncos rendezvényt nem lehet tartani.
3. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díj mentes és díjköteles használata
3.1. Bérleti díj mentes tevékenységek és szolgáltatások
a) fenntartó önkormányzat, a helyi óvoda és általános iskola, a Nógrádsipeki
Egyházközség szervezésében megvalósuló rendezvények
b) a nógrádsipeki székhelyű, bírósági nyilvántartásba bejegyzett közművelődési
célú egyesületek, civil szervezetek rendezvényei, közgyűlései, próbái
c) nógrádsipeki lakóhellyel rendelkező magánszemélyek közművelődési célú
közösségei, csoportjai, klubjai
d) e szabályzat 1.4. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának
biztosítása
e) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűrései esetén
f) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként
finanszíroz.
g) a mindenki számára nyitva álló, nem belépődíjas kulturális rendezvények
h) egyedileg meghatározott helyi közösségi célra, vagy az önkormányzat által is
támogatott jótékonysági célra fordítandó bevételű rendezvények, bálok
3.2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások
a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú
vállalkozás, termékbemutató igénybevételére a 2. sz. mellékletben nem szereplő
szervezetek rendezvényei
b) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezett
magáncélú rendezvények tartására
c) Belépődíjas zenés, táncos rendezvények, amennyiben nem tartoznak a 3.1. sz.
pontban meghatározott kedvezményes körbe.
3.3. Kaució előzetes megfizetése szükséges az alábbi rendezvények esetén:
a) zenés, táncos rendezvények
b) jótékonysági bál.
c) Magáncélú rendezvények
3.4. A közösségi színtér igénybevételére kötendő bérleti szerződés tartalma
a) megállapodó felek adatai
b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
c) szolgáltatást igénybevevők várható száma
d) használat (esetleges kaució) díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése
e) a használat időpontjának és pontos időtartamának meghatározása
f) kapcsolattartó személy megjelölése, elérhetőségeivel

g) a közösségi színtér használata során rongálás, sérülés miatt, vagy egyéb a
berendezések, eszközök nem rendeltetés szerinti használatából bekövetkezett
károk megtérítésének, illetőleg a kaució felhasználásának módja
h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő
rendezésének vállalása.

2/2018.(II. 22.) rendelet 2. sz. melléklete
I. Művelődési Ház bérleti díja
1. 0-5 órai időtartamban: 5.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 7.500 Ft/alkalom
5 órát meghaladó rendezvény esetén: 10.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 15.000 Ft/alkalom
2. Nógrádsipeki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező bérlő esetén:
0-5 óra között időtartamban: 7.500 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 10.000 Ft/alkalom
5 órát meghaladó rendezvény esetén: 15.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 20.000 Ft/alkalom

II. A Közösségi Ház bérleti díja:
1. 0-5 órai időtartamban: 10.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 15.000 Ft/alkalom
5 órát meghaladó rendezvény esetén: 15.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 20.000 Ft/alkalom
2. Nógrádsipeki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező bérlő esetén:
0-5 óra között időtartamban: 15.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 20.000 Ft/alkalom
5 órát meghaladó rendezvény esetén: 20.000 Ft/alkalom, fűtési idény idején: 25.000 Ft/alkalom

III. Kaució összege mindkét közösségi színtér esetén:
30.000.- Ft/alkalom

2/2018.(II. 22.) rendelet 3. sz. melléklete

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG
MŰVELŐDÉSI HÁZÁNAK, VALAMINT
KÖZÖSSÉGI HÁZÁNAK ÉS KÖNYVTÁRÁNAK
HÁZIRENDJE
1. A közösségi színtereket a használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe
közművelődési – kulturális rendezvények tartására.
2. A közösségi színterek nyitva tartása: Nyitvatartási rend alapján, ill. a programok
alakulásának függvényében
3. A 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 közösségi színterek programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása
érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
6. A közösségi színtér közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása
minden látogató kötelessége. Aki az ingatlanok vagyontárgyainak megrongálódását
megsemmisülését okozza, vagy az átvett vagyontárggyal elszámolni nem tud, teljes körű
anyagi felelősséggel tartozik, azaz köteles a kárt teljes egészében haladéktalanul
megtéríteni.
7. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal felelősséget.
8. A jogszabályok, a házirend előírásait a polgármester, a hatóságok a közösségi színtér
munkatársai és a rendezők utasításait minden látogató köteles betartani. Ezek
megszegéséből, vagy az egyébként nem megfelelő magatartásból adódó káraiért, beleértve
a sérüléseket és az egészségkárosodásokat is, mindenki saját felelősséggel tartozik.
9. Az épületben szemetelni tilos.
10. Az épületben dohányozni tilos, dohányzásra kijelölt hely az udvaron.
11. A közösségi színtéren csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni.
12. A közösségi színtér 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. Szeszesital fogyasztása az ingatlanok előtt tilos.
14. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni az ingatlanban és annak
környékén.
15. 14 éven aluliak 22 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben.
16. A közösségi színteret működtető alkalmazott a rendbontókat ideiglenesen, vagy
véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.
17. A közösségi színtér látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a polgármestert
(szükség esetén a rendőrséget, mentőket, tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely
veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint az ingatlant, annak eszközeit,
berendezéseit.
18. A házirend betartása minden látogató számára kötelező.

