Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 28.) önkormányzati
rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Budajenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy Budajenő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Budajenő Község lakosainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját. Ezáltal biztosítsa minden
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és ezek
közösségének a jogot, hogy
a)
műveltségét, készségeit gyarapítsa, az önkormányzat által nyújtott közművelődési
szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vegye,
b)
közösségi művelődési jogait érvényesítse,
c)
művelődési céljainak megvalósítására az önkormányzat által fenntartott közművelődési
közösségi színteret használhassa.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Budajenő Község területén
a)
a közművelődési tevékenységben résztvevőkre,
b)
az önkormányzat által fenntartott közművelődési közösségi színtérre és alkalmazottaira,
c)
közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre,
d)
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Kultv.) 79. §-a alapján közművelődési
megállapodást kötő szervezetre és
e)
a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.
2. A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása
3. §
Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek
figyelembe vételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési
alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:
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a)

b)

c)
d)

e)

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, minek
keretében:
aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
ac) lehetőségeihez képest esetenként fórumot szervez a művelődő közösségek részvételével,
ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat,
ad) segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életet,
ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a
kisebbségi és a helyi kutúra megismerését elősegíti,
af) segíti a fiatalok művelődés iránti fogékonyságának kialakítását,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, település esztétikai kultúra fejlesztését,
bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,
bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében az iskolarendszeren
kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító
tanulási, ismeretterjesztési, felnőttoktatási lehetőségek segítése,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, ennek keretében:
da) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismerése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
db) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása,
dc) kegyeleti kutúra és az ünnepek kultúrájának gondozása,
dd) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez
kötődés erősítése, a helyiismeretek cseréje, közvetítési, a helyi értékeket védő és
gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:
ea) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása,
különös tekintettek a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyeik tevékenységére,
eb) amatőr alkotó- és előadó művészeti közösség számára bemutatkozási lehetőségeket
teremt,
4. §

A lakosság és az önszerveződő közösségek által az ingyenesen és a térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatások körét a Hagyományőrzők Háza Használati Szabályzata tartalmazza.
5. §
(1) A Képviselő-testület legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig fogadja el a települési
rendezvénynaptárat, melyet a közművelődési színtér munkatársaival előzetesen egyeztet.
(2) A rendezvénynaptár magában foglalja:
a)
az önkormányzati szervezésű programokat, rendezvényeket
b)
a budajenői német nemzetiségi önkormányzat, az intézmények, valamint a civil szervezetek
által tervezett programokat, rendezvényeket, valamint
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c)

a programok, rendezvények tervezett időpontját.

(3) Budajenői Község kiemelt közművelődési rendezvényei az alábbiak:
a)
Magyar Nemzeti Ünnepek
b)
Szent Péter-Pál Templom búcsúja,
c)
Budajenői Szüret és Borünnep,
d)
Márton napi rendezvények,
e)
Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei.
(4) Az önkormányzati rendezvények megszervezésével kapcsolatos koordináló tevékenységet a
polgármester látja el a közösségi színtér munkatársaival. Az önkormányzati rendezvények
szervezésével és lebonyolításával az ilyen szolgáltatást nyújtó gazdasági szereplő is megbízható.
3. A közművelődési feladatellátás támogatása
6. §
(1) Az önkormányzat a 2. alcímben meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok
ellátásával biztosítja:
a)
a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz
közösségi teret biztosít,
b)
támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
c)
támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
d)
lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző,
képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
e)
támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
f)
támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését,
g)
lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök,
szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
h)
kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát
rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
i)
támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken,
a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít,
a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
j)
közösségi internet szolgáltatást biztosít,
k)
feladatának tekinti az egészséges életmódhoz, mozgáshoz és gyógytornához való lehetőség és
mozgástér biztosítását,
l)
feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.
(2) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő,
közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az (1) bekezdésben meghatározottak
szerint a az önkormányzat mindenkori költségvetésében.
(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok
önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását,
valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.
7. §
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Az Önkormányzat e rendeletben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására
a Kult. tv. követelményeinek megfelelően, jogi vagy természetes személlyel közművelődési
megállapodást köthet.
4. A helyi közművelődési feladatok ellátásának formája, módja, szervezeti kerete és
létesítményi feltételei
8. §
Az Önkormányzat a helyi közművelődési alapszolgáltatásai ellátását
a)
közösségi színtér fenntartásával,
b)
könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
c)
költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és
d)
pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre
bocsátásával
biztosítja.
9. §
(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások
mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált
közösségi és szolgáltató térként, valamint könyvtári szolgáltató helyként a Hagyományőrzők Háza
(2093 Budajenő Fő u. 18.) épületét biztosítja. A nyitvatartást a Hagyományőrzők Háza Használati
Szabályzata tartalmazza
(2) Eseti egyéb kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt önkormányzati tulajdonú és
egyéb terület:
a)
Műemlék Magtár (2093 Budajenő, Magtár utca 5.),
b)
Szent Mihály Öregtemplom (Temetőkápolna), (2093 Budajenő, 1507/3 hrsz.),
c)
XIX. századi pincesor (2093 Budajenő, Kossuth u. 145 hrsz),
d)
Tornaterem (2093 Budajenő, Fő u. 1-3.),
e)
Jeine Udvarház (2093 Budajenő, Kossuth L. u. 19.).
10. §
Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér (Hagyományőrzők Háza) használati
szabályzatát az 1. melléklet tartalmazza.
11. §
Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér (Hagyományőrzők Háza) feladatait éves
munkaterv alapján látja el, melyet tárgyév február 20-ig terjeszt elő jóváhagyásra a polgármester
elé, továbbá éves működéséről, tevékenységéről beszámolót készít, melyet a tárgyévet követő év
május 31 napjáig terjeszt jóváhagyásra a polgármester elé.
5. A helyi közművelődési feladatok ellátásában közreműködő szervezetek és a nyilvánosság
biztosítása
12. §
(1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:
a)
a településen működő nevelési és oktatási intézményekkel:
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

aa) Budajenői Óvoda (2093 Budajenő, .Kossuth L. u. 4-10.),
ab) Budajenői Általános Iskola (2093 Budajenő, Fő u. 1-3.).
helyi közművelődési és kulturális tevékenységet is végző társadalmi, civil szervezetekkel,
ba) Kisköz Egyesület,
bb) Budajenő-Telki Székely Társulat,
bc) Jenei Zöldműves Egyesület,
bd) Ringlein Egyesület és Tánccsoport,
be) Dombtető Egyesület,
bf) ProBudajenő Egyesület,
bg) Templomvölgy Budajenőért Egyesület,
nemzetközi közművelődési és kulturális tevékenységet is végző civil szervezettel: a Mária Út
Közhasznú Egyesülettel (8200 Veszprém, Házgyári út 7.),
a Római Katolikus Egyház helyi egyházközségével,
a Budajenői Német Nemzetiségi Önkormányzattal (2093 Budajenő, Fő u. 1-3.)
közművelődési és kulturális, valamint turisztikai tevékenységet is végző társulással, annak
tagjaként: Budakörnyéki Önkormányzati Társulás (2092 Budakeszi, Fő utca 179),
a Pest Megyei Önkormányzattal,
a térség és járás területén lévő önkormányzatokkal,
a lakosság eseti önszerveződő közösségeivel.

(2) Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről
a)
a Budajenői Kisbíró helyi lapban,
b)
plakátok, szórólapok útján,
c)
a települési honlapon
ad tájékoztatást a község lakossága részére.
6. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása, személyi és tárgyi feltételek
biztosítása
13. §
A közművelődési feladatok ellátása finanszírozásának forrásai a következők:
a)
állami hozzájárulás,
b)
központi költségvetési támogatás,
c)
pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot,
d)
helyi költségvetési forrás,
e)
saját bevétel és
f)
a költségvetésen kívüli egyéb forrás.
14. §
(1) Az Önkormányzat a közösségi színtér fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket
rendelkezésre bocsátja, azok fedezetét a mindenkori éves költségvetésben biztosítja.
(2) Az Önkormányzat a közössági színtér által nyújtott alapszolgáltatások ellátásának költségeit
biztosítja, annak mértékét a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a
Hagyományőrzők Háza éves munkaterve alapján. A támogatás összege akkor lehet kevesebb a
tárgyévet megelőző év támogatásánál, ha a feladatellátás mértéke arányosan kevesebb.
15. §
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(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében
meghatározott keretek között, illetve további egyedi döntéssel, valamint pályázat útján biztosítja.
(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település
közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.
(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél
magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a
szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosítja.
7. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése
16. §
(1) A Kult. tv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos
hatásköröket Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal útján látja el a közösségi színtér törvényességi
ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.
8. Záró rendelkezések
17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
18. §
Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2021.(XI. 29.) önkormányzati
rendelet.
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1. melléklet
Hagyományőrzők Háza Használati Szabályzata

1. Általános rendelkezések
1.1. Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló …./2022. (…. ….) önkormányzati rendeletének 1. 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. Ennek megfelelően a
Hagyományőrzők Háza szolgáltatásait, programjait nemre, felekezetre és pártállásra való tekintet
nélkül bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja, a
házirendet betartja.
2. A közösségi színtér adatai
2.1. A közösségi színtér neve: Hagyományőrzők Háza közművelődési közösségi színtér
2.2. Székhelye: 2093 Budajenő, Fő u. 18.
2.3. Fenntartója: Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2.4. Működési területe Budajenő község közigazgatási terület
2.5. Jogállása: alapító okirattal nem rendelkező közösségi színtér
2.6. Alaptevékenysége: közművelődési feladatellátás
2.7. Működtetője: Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3. A közösségi színtér nyitva tartása
3.1. Hétfő 13:00-17:00
3.2. Kedd 09:00-17:00
3.3. Szerda szünnap
3.4. Csütörtök 14:00-18:00
3.5. Péntek 14:00-18:00
3.6. Szombat eseti - programokhoz igazodva
3.7. Vasárnap eseti - programokhoz igazodva
4. A közösségi színtér használatának alapelvei
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4.1. A Hagyományőrzők Házat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti kulturális
szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés
alapján, a kulcsok átadásával és teljes körű felelősség vállalásával történhet.
4.2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
4.3. 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.
4.4. A Hagyományőrzők Háza programjain résztvevők zavartalan művelődése és szórakozása
érdekében be kell tartani a közösségi és társas élet kulturált magatartásának szabályait.
4.5. A Hagyományőrzők Háza közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és
felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden
látogató kötelessége.
4.6. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért felelősséget nem vállal sem a Hagyományőrzők
Háza, sem az Önkormányzat.
4.7. A Hagyományőrzők Háza munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az
utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
4.8. Az épületben szemetelni tilos.
4.9. Az épületben dohányozni tilos! Dohányzásra kijelölt hely az épület bejáratától 5 méterre
található.
4.10. A Hagyományőrzők Háza elektromos és hangtechnikai berendezéseit csak az arra megbízást
kapott személyek kezelhetik.
4.11. A számítógépeket minden használatba vevő köteles megóvni és rendeltetésszerűen használni.
Ezekért az eszközökért a használatba vevő anyagi felelősséggel tartozik.
4.12. Szeszesitalt behozni - zártkörű rendezvény kivételével- nem szabad. Az intézményt ittas
állapotban látogatni tilos.
4.13. Az épület területén hirdetések, közlemények csak a művelődésszervező engedélyével rakhatók
ki.
4.14. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak a Hagyományőrzők
Házában.
4.15. A művelődésszervező, illetve bérlet esetén a rendezvény szervezője a rendbontókat
ideiglenesen, vagy véglegesen kitilthatja az intézmény területéről.
4.16. A Hagyományőrzők Háza látogatója köteles azonnali hatállyal értesíteni a Hagyományőrzők
Házban dolgozó művelődésszervezőt, a polgármestert (szükség esetén a rendőrséget, mentőket,
tűzoltókat) minden olyan eseményről, amely veszélyezteti a látogatók testi épségét, valamint a
Hagyományőrzők Háza épületét, eszközeit, berendezéseit.
4.17. Jelen használati szabályzatban foglaltak betartása minden látogató számára kötelező.
5. Közösségi színtér igénybevételének szabályozása
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5.1. A Hagyományőrzők Háza tiszteletben tartja és szolgálja:
5.1.1. az állampolgárok, a település lakói művelődéshez és szórakozáshoz való jogát
5.1.2. a fenntartó által a helyi közművelődési feladatokról szóló önkormányzati rendeletben
foglaltakat
5.1.3. a település lakóinak kulturális, szabadidős igényeit.
5.2. A Hagyományőrzők Háza végzett közművelődési tevékenység a helyi társadalom kulturális
szükségletei, önművelő, önképző, amatőr művészeti ambícióinak, társas kapcsolatigényének,
közéleti, közösségi, szórakozási lehetőségeinek biztosítását, szakmai szolgálatát jelenti.
5.3. Kötelezettségéből fakadóan mindenki számára a nyitvatartási időben rendelkezésre áll, tereit,
állandó szolgáltatásait jelen használati szabályzat betartása mellett mindenki igénybe veheti. A
Hagyományőrzők Háza egyidejűleg 170 főnél több személy nem tartózkodhat a rendezvények ideje
alatt. A nagyterembe mindösszesen 120 fő tartózkodhat egyidejűleg.
5.4. A helyiségek igénybevételének szándékát a művelődésszervezőtől legalább 5 munkanappal a
tervezett igénybevétel előtt kell kérni.
5.5. A Hagyományőrzők Háza az állandó programok időpontjának figyelembevételével biztosítja a
helyiségeket az igénylőnek. Több kérelmező esetén a helyiséghasználati igényekről a polgármester
véleményének kikérésével és figyelembevételével a művelődésszervező dönt.
5.6. A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1., március 15.,
Nagypéntek, 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 kerülnek
megtartásra, illetve egyedi döntés alapján vehető igénybe.
5.7. Az önkormányzat az alábbi szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér
helyiségeinek igénybevételét:
5.7.1. Helyi Értéktár Bizottság ülései
5.7.2. nyugdíjas találkozók
5.8. Más szervezetek esetében a művelődésszervező kezdeményezésére és javaslata alapján a
polgármester dönt a helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségeiről.
5.9. Zártkörű rendezvények alkalmával a programot szervezők felelőst neveznek meg, aki teljes
anyagi-, büntetőjogi felelősséggel tartozik a Hagyományőrzők Háza berendezési tárgyaiért, a
használt helyiségek állagáért, egyben kötelesek betartani jelen használati szabályzatban foglaltakat.
6. A közösségi színtér helyiségeinek díjmentes használata
6.1. Mentes a bérleti díj fizetése aló az alábbi tevékenységek és szolgáltatások:
6.1.1. fenntartó önkormányzat és intézményének rendezvényei,
6.1.2. Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényei,
6.1.3. egészségügyi ingyenes lakossági szűrések.
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6.2. Mentes a bérleti díj fizetése alól az 5.7. pontban meghatározott szervezetek. Az ingyenes
használatának joga akkor illeti meg az 5.7. pontban szereplő helyi szervezeteket, amennyiben
rendezvényük nem üzleti célú, illetve annak bevétele kulturális, közösségi célt szolgál.
7. A közösségi színtér helyiségeinek díjköteles használata
7.1. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások szabályai:
7.2. A termek bérbeadás útján történő hasznosítása csak a szabad teremkapacitás terhére történhet. A
bérlet idejét, helyét bérleti szerződésben kell rögzíteni.
7.3. A bérlő a bérlet idejére alapszolgáltatásokra (villany, fűtés, berendezés) és mosdóhasználatra
jogosult. A bérlő a szerződés megkötésével anyagi felelősséget vállal az esetleges károkért.
7.4. Bérleti szerződést csak személyazonosságának igazolása után nagykorú személy vagy szervezet
képviselője köthet a polgármesterrel:
7.4.1. kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás,
termékbemutató igénybevételére
7.4.2. magánszemélyek által szervezett magáncélú rendezvények tartására
7.4.3. szervezetek zenés, táncos, kulturális rendezvényei
7.4.4. minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből közvetlen
kiadással jár
7.5. A bérleti díjat külön határozatban határozza meg a Képviselő-testület.
8. A bérbeadásának általános elvei
8.1. A Hagyományőrzők Háza helyiségei elsősorban közművelődési, kulturális célokat szolgálnak –
szabad kapacitások elsődlegesen e célra adhatók bérbe. A helyiségek más célra történő átmeneti
igénybevételének engedélyezésére a polgármester jogosult.
8.2. A helyiségek szabad terem-kapacitása a feladatok ellátásához szükséges teremkapacitáson
felüli; művészeti csoportok, továbbá (ingyenes helyiség-használattal támogatott) szakkörök,
szervezetek és csoportok működésének – éves programtervben eleve rögzített - helyiség-igényét
meghaladó (kihasználatlan) terem-kapacitás, mely - az a) pontban rögzített célokra - hasznosítható.
8.3. A Hagyományőrzők Háza termei alkalmi árusításra csak a polgármester erre vonatkozó
engedélyével adhatóak ki.
8.4. A község lakossága a Hagyományőrzők Háza termeit előre egyeztetve, a képviselő-testület által
jóváhagyott programtervhez igazodva, a meghirdetett kulturális programokhoz alkalmazkodva,
jelen szabályzatban foglaltak betartása mellett használhatja. A közösségi színtér helyiségei
nyitvatartási időben az érdeklődők rendelkezésére állnak – de előzetes helyiség-foglalási igénnyel a
művelődésszervezőhöz kell fordulni.
8.5. A helyiségek bérbeadási rendjének tervezésekor a következő sorrendet kell követni:
8.5.1. önkormányzati rendezvények (lakossági fórum, közmeghallgatás, helyi német nemzetiségi
önkormányzat fórumai, továbbá esküvők céljára tartalékolt időpontok)
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8.5.2. a Hagyományőrzők Háza állandó rendezvényei, civil szervezetek összejövetelei.
8.6. A bérleti szerződésre vonatkozó szabályok
8.6.1. A Hagyományőrzők Háza helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések előkészítése a
művelődésszervező feladata.
8.6.2. A bérleti szerződés tartalma
a) megállapodó felek adatai
b) a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése
c) a használat díjának, valamint a fizetés módjának rögzítése
d) a használat időpontjának és pontos időtartamának pontos meghatározása
e) kapcsolattartó személy megjelölése elérhetőségeivel
f) a Hagyományőrzők Háza használata során rongálás miatt, vagy egyéb a berendezések, eszközök
nem rendeltetésszerinti használatából bekövetkezett károk megtérítése
g) a megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása.
8.6.3. A bérbeadás rendje
a) A bérbeadást szerződésbe
művelődésszervező gondoskodik.

kell

foglalni;

a

bérleti

szerződések

előkészítéséről

a

b) A bérleti díjat a bérlő készpénz-fizetési számlán a Budajenői Polgármesteri Hivatal pénztárába
fizeti be.
c) Az egyéb szolgáltatás iránti megrendeléseket (amennyiben azokat a Hagyományőrzők Háza
képes kielégíteni) a bérleti szerződésben kell rögzíteni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Hagyományőrzők Háza híradástechnikai, hangtechnikai és egyéb eszközei elzárva tartandók.
A Hagyományőrzők Házat igénybevevő csoportok kérésére ezek rendelkezésre állnak.
Használatukért a csoport vezetője a felelős. A program végeztével köteles a Hagyományőrzők Háza
munkatársának ezeket leadni.
9.2. A Hagyományőrzők Házában kialakított könyvtárt ingyenesen lehet használni a Könyvtár külön
házirendjében foglaltak szerint.
9.3. A Hagyományőrzők Házában rendelkezésre álló személyi számítógépeket a Hagyományőrzők
Háza nyitvatartási idejében lehet használni. Az elhelyezett gépek a nyitva tartási idő alatt
ingyenesen használhatók.
9.4. A számítógép-használata során a következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni:
szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internetes oldalak megtekintése, elektronikus levelezés, a gépre
telepített oktató alkalmazások használata, letöltés, nyomtatás (külön kérés alapján)
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9.5. A használók közízlést sértő internetes oldalakat nem látogathatnak, a rendszer regisztrálja a
látogatott webhelyet. A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos
jogszabályokat és nem veszélyeztetheti a számítógépes rendszert. A számítógépről való nyomtatásra
lehetőség van, amit előre kell jelezni. A géphasználat befejeztével a számítógépet nem kell
kikapcsolni, de a használt alkalmazásokat be kell zárni és jelezni kell a használat végét az ott
jelenlévő dolgozónak. A számítógép használata során felmerülő hibát azonnal jelezni kell. Tilos a
számítógép beállításait megváltoztatni, a műszaki hibákat saját kezűleg elhárítani. A számítógépre
nem engedélyezett semmilyen szoftver telepítése, fájlok mentése csak az e célra fenntartott helyre
történhet. Az engedély nélkül telepített vagy mentett alkalmazások törlésre kerülnek. Elektronikus
levelezésre külön postafiókot nem biztosítunk. A használt technikai eszközök épségéért a használók
anyagi felelősséggel tartoznak.
9.6. A Hagyományőrzők Házában a programok idején bekövetkező károkozás, tűzeset esetén
azonnal értesíteni kell a művelődésszervezőt. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, a
felelősöket meg kell nevezni.
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