
Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének                                                                   
28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről. 

 
 
Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében 
eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §, 79. §, 80. §. felhatalmazása alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

                                1. Általános rendelkezések 
 
1.§(1)Tar Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi közművelődés 
területén a község polgárainak érdekeit szem előtt tartva a helyi hagyományok és sajátosságok 
alapján határozza meg a közművelődés feladatait, azok ellátási formáit és mértékét. 
 (2)Az Önkormányzat a település minden polgárának és közösségének biztosítja a kulturális 
örökség és a kulturális értékek megismerését, segíti a személyiség művelődés általi 
fejlesztését, hozzájárul az esélyegyenlőség biztosításához. 
 
2.§ A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátás színtereire, használói körére, a 
községben működő, közművelődési tevékenységeket is folytató civil szervezetekre, a 
közművelődési tevékenység résztvevőire. 
 
3.§ A helyi közművelődés színterei: 
     a) Művelődési Ház          3073 Tar Szondy György út 92. 
     b) Könyvtári Szolgáltató Hely  3073 Tar Liget út 3 
     c) Közösségi Ház           3073 Tar Szondy György út 92 
     d) Sportpálya          3073 Tar Hrsz.: 760 
 

2. A közművelődés helyi feladatainak meghatározása 
 
4.§ (1) Az Önkormányzat helyi feladatai: 
  a) Közösségi színterek fenntartásával lehetőséget biztosítani a községben élő és nyaraló 
polgárai számára kulturális, művelődési és szórakozási igényeik kielégítésére, a szabadidő 
kulturális célú eltöltésére, tekintettel a kulturális esélyegyenlőségek csökkentésére. 
  b) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget 
és életesélyt javító tanulási és felnőttoktatási lehetőségek támogatása, a humánerőforrás 
fejlesztése. 
  c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés és a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 
  d) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak gyűjtése, 
rendszerezése, megismertetése, gondozása 
  e) A közművelődési és közéleti tevékenységek bemutatása a helyi nyomtatott és elektronikus 
médiumok által, az internetes hozzáférés segítése 
  f)Az ismeretszerző, az amatőralkotó, művelődési közösségek tevékenységének támogatása, 
bemutatkozási, fellépési lehetőségek biztosítása 
   g) A kultúra sajátos eszközrendszerére alapozott idegenforgalmi fejlesztések segítése. 
   h) A kulturális rendezvények szervezése. 
   i) A mozgókönyvtári szolgáltatás biztosítása 



   j)  A  közhasznú információs szolgáltatások nyújtása, 
   k) A helyismereti információk és dokumentumokat gyűjtése, 
   l)  A közösségi emlékek, kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, 
  m) A  helyi dokumentumok gyűjtése. 
(2) A közösségi színterek működésének és használatának rendjét a házirend állapítja meg. 
 

3. Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei 

5.§(1)Az Önkormányzat közművelődési intézményeket működtet, közművelődési 
megállapodásokat köt, illetve fontos közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket támogat. 
(2)Az Önkormányzat a 3.§.-ban meghatározott feladatait közművelődési intézményeiben, 
valamint közművelődési megállapodásokon keresztül látja el. 
(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik a községben 
működő civil szervezetekkel. Az együttműködő szervezeteket az 1. számú függelék 
tartalmazza. 
(4)A (3) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel és magánszemélyekkel 
közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot létesíthet. 
(5)A (4) bekezdésben meghatározott közművelődési megállapodás megkötéséről a képviselő- 
testület dönt. 
(6)A közművelődési megállapodás kötelező tartalmát e rendelet 1. számú mellékletet 
tartalmazza. 
 

4. A közművelődési feladatok finanszírozása 
 
6 .§ (1)  Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetéséből finanszírozza, melynek 
forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó normatív és kiegészítő támogatás, 
az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összeg. 
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó szakmai jellegű kiadások, bevétel tekintetében a 
közösségi színtér működését biztosító szakember az éves költségvetési előirányzat 
figyelembevételével a polgármester előzetes tájékoztatása mellett dönthet. 
(3) A rendelet alapján támogatásban részesülő intézmény, civil szervezet, egyesület, 
alapítvány és művészeti csoport, magánszemély az önkormányzatnak elszámolási 
kötelezettséggel tartozik a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, ennek 
hiányában az éves költségvetési rendeletben meghatározottak szerint. A beszámolási 
kötelezettség szakmai és pénzügyi ismertetést tartalmaz. 
 
7.§ (1) A közművelődési színtér díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásai: 
 a) A közösségi színtér termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 
munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek és civil 
szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, közösségi 
tevékenysége;                                                                                                                                    
b) a rendeletben felsorolt mindazon saját tevékenység, mely a közösségi színtér közvetlen 
kiadásait nem terheli, 
c) az a tevékenység, rendezvény, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 
 (2) A közművelődési színtér díjköteles szolgáltatásai: 
  a) minden nem kulturális, üzleti célú tevékenység, rendezvény 
  b) a közösségi színtér éves előirányzatát meghaladó, közvetlen költséget igényel. 
 
 
 



5. Záró rendelkezések 
 

8.§ (1) A rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.                                                                                       
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tar Község Önkormányzatának 
10/2002 (VIII.23.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. 
(3) A közösségi színterek használatának szabályzatát e rendelet 2. számú melléklete, a 
közösségi színtér tevékenységi helyein alkalmazott díjakat a 3. sz. melléklete, a közösségi 
színtér házirendjét a 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 (4) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006.december 12-i 2006/123/EK   
Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
  
 
 
 
 
                   Turopoli Zsolt                                               Molnárné dr. Kontra Bernadett 
                   polgármester                                                                             jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              1. sz. melléklet a 28/2015.  (X.30.) rendelethez 
 
                                                                         
 

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma 
 
1.A megállapodó felek adatai. 

2.Az ellátandó közművelődési szolgáltatás pontos rögzítése. 

3.A feladat ellátásával kapcsolatos kötelezettségek és vállalások rögzítése. 

4.A tevékenység, illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartalmának illetve időpontjának, a 

nyitva tartás rendjének meghatározása. A vonatkozó jogszabályok közöttük az önkormányzat 

rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás.  

5.A szolgáltatást igénybevevő lakossági kör rögzítése (létszám meghatározásával).  

6.Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért kell díjat 

fizetni. 

7.A feladat ellátásért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának rögzítése. 

8.A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének 

ellenőrzése.   

9.A megbízás időtartalmának rögzítése (határozott vagy határozatlan). A szolgáltatás 

megkezdésének pontos megállapítása. 

10.A rendes és rendkívüli felmondási szabályok meghatározása. 

11.A megállapodás teljesítéséről beszámolás és elszámolás módjának pontos meghatározása. 

Annak rögzítése, hogy az önkormányzat szakértői közreműködést is igénybe vehet a feladat 

ellátás minőségének vizsgálatára. 

12.A kapcsolattartó személyek kijelölése. 

13.A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének 

vállalása.  

 



 
2. sz. melléklet a 28/2015.  (X.30. rendelethez 

 
 
 
I .  A közösségi színtér helyiségeit ingyenesen használó szervezetek : 
 
1.  Az 1. számú függelékben megjelölt szervezetek. 
2. A használati szabályzat hatálybalépése után alakuló Tari közművelődési célú közösségek, 
csoportok, klubok, civil szervezet 
 
  
I I .  A Tari közösségi színtér bérleti díjai: 
 
Művelődési Ház terembérleti díja: 

a)  20.000 Ft / rendezvény 
b)    7.000 Ft/ alkalmi vásár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. sz. melléklet a 28/2015. (X.30.) rendelethez 
 
 

A Művelődési Ház házirendje 
 

 
1. A Művelődési Ház-at a használatbavételi szabályzat alapján vehetik igénybe 
közművelődési-kulturális rendezvények tartására. 
 
2. A Művelődési Ház nyitva tartása: alkalomszerűen. 
 
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 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. Az épületben szemetelni tilos. 
 
10. A Művelődési Ház csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 
 
11. A  Művelődési Ház elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást 
kapott személyek kezelhetik. 
 
12. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével - nem szabad. Az intézményt ittas 
állapotban látogatni tilos. Szeszesital fogyasztása a Művelődési Ház előtt tilos. 
 
13. Tilos kábítószer hatású készítményeket fogyasztani, terjeszteni a Művelődési Ház-ban és 
annak környékén. 
 
14. A 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak az intézményben. 
 
15. A polgármester a rendbontókat ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény 
területéről. 
 
16. A  Művelődési Ház látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              1.számú függelék  a 28/2015. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Önkományzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködő  civil  

szervezetek 

 
 
1./   "Egy a célunk Tarért" Egyesület        3073 Tar, Szondy György út 80. 
2./    Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület   3073 Tar, Ágasvár út 11. 
3./    Tari Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület   3073 Tar, Szondy György út 92. 
4./    TARI NYUGDÍJAS EGYESÜLET    3073 Tar, Szondi György út 55. 
5./   Tari Polgárőr Egyesület      3073 Tar, Felszabadulás út 23. 
6./   Tari Szabadidős Egyesület     3073 Tar, Szondy György út 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. sz. függelék a 28/2015. (X.30.) rendelethez                                                                                

TAR KÖZSÉG KÖZÖSSÉGI SZÍNTERE 
HASZNÁLATI SZABÁLYZATA 

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község közösségi színterének használati 
szabályzatát az alábbiakban határozza meg: 
 
"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. 
 
A közösségi színtér neve:  Művelődési Ház   
Székhelye:  3073 Tar Szondy György út 92. 
Fenntartója: Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Működési területe: Tar község közigazgatási területe, a helyi 
közművelődési  
                               rendelete  alapján 
Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező  közösségi színtér 
Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás 
Működtető je: Tar Község Önkormányzata 
Tevékenység helyei: egy 200 férőhelyes terem 
 

I .  Közösségi színtér igénybevételének szabályozása: 
1. A helyiségek igénybevételének szándékát a polgármestertől - legalább 5 munkanappal a 
tervezett igénybevétel előtt kell- írásban kérni. 
 
2. A közművelődési programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az 
igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester dönt. 
 
3. 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 vehető igénybe, kivéve, ha az önkormányzat és a vele 
együttműködő - rendeletben feltüntetett - szervezetek saját szervezésű rendezvényei esetében, 
illetve egyedi döntés alapján. 
 
4. A helyhatósági választáson jelöltként nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek, 
képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési képviselőválasztáson jelöltként nyilvántartásba 
vett személyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér 
helyiségeit kampányrendezvény tartására az I.1. pontban foglaltak szerint. 
 



5. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott 
szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiséginek igénybevételét. 
Más szervezetek esetében a polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének 
lehetőségeiről. 
 
6. A Művelődési Ház nyitvatartási rendje: 

 Hétfő:  09:00-17:00 
 Kedd:  09:00-17:00 
 Szerda: 09:00-17:00 
 Csütörtök: 08:00-16:00 
 Péntek: 08:00-14:00 
 Szombat: 08:00-10:00 
 Vasárnap: - 
 
Minden hónap harmadik péntekén 13-21 óráig. 
 

7./ A Művelődési Ház kulcsa a Könyvtári Szolgáltató Helyen elérhető. 
 
 
I I .  A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmentes és díjköteles 
használata: 
 
1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 
 a)fenntartó önkormányzat és intézményeinek, a szervezésében megvalósuló  
               rendezvények, 
 b) e szabályzat I.4. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának  
                biztosítása, 
 c) e rendelet 3. sz. mellékletben meghatározott szervezetek működésének,  
                rendezvényeiknek biztosítása, 
 d) mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 
 
2. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

a) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek által szervezet  
      magáncélú rendezvények tartása, 
b) a nem önkormányzati és az e rendelet 3. sz. mellékletben szereplő szervezetek 

zenés, táncos rendezvények, 
 e)  minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből  
                 közvetlen kiadással jár. 
  
3. A bérleti szerződés tartalma  
 a) megállapodó felek adatai 
 b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése 
 c) szolgáltatást igénybevevők várható száma 
 d) használat díjának valamint a fizetés módjának rögzítése 
 e) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása 
 f) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel 
 g)a kultúrház használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközös  
 nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése 
 h) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő  
 rendezésének vállalása 



  


