
Zagyvaszántói Önkormányzat 9/2003. (X.30.) rendelete 
a helyi közművelődésről és kulturális intézmény igénybevételéről

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 12/2004.(IV.30.), a 20/2006.
(XII.14.), a 9/2008.(X.24.) és a 4/2011.(II.15.) rendelettel11

A képviselő-testület a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, valamint a 
nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv.77.§-a alapján a 
helyi  közművelődésről  és  a  kulturális  intézmény  igénybevételéről  az  alábbi  rendeletet 
alkotja.2

A rendelet célja

l.§

a)  Rendelkezni  a  község  területén  található  kulturális  javakkal  és  biztosítani,  hogy ahhoz 
igényei, valamint helyi lehetőségekhez képest mindenki azonos feltételekkel hozzáférhessen.
b)  Szabályozni  a  Könyvtár  és  Művelődési  Házzal  (továbbiakban:  összevont  intézmény) 
kapcsolatos feladatokat és az intézmény szolgáltatásait.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet  hatálya  kiterjed  az  önkormányzat  fenntartásában  működő  összevont  kulturális 
intézményre, szolgáltatásaira.

3.§

Az összevont intézmény szolgáltatásait bármely jogi- és természetes személy igénybe veheti, 
ha szolgáltatás díját - amennyiben a szolgáltatás térítési díj ellenében történik-megtéríti.

Az összevont intézmény feladatai és a szolgáltatások térítési díja

4.§

Az összevont intézmény feladatai:
- közművelődés,
- kulturális és oktatás,
- művészeti,
- szakkör,
- társadalmi,

1 Módosította: a Zagyvaszántói Önkormányzat 12/2004.(IV.30.) rendelete az önkormányzat egyes rendeleteinek  
felülvizsgálatáról. Hatályos: 2004. május 1.
1 Módosította: a 9/2009.(IX.24.) rendelet. Hatályos: 2009.okt.1.
2 Módosította: a 12/2004.(IV.30.) rendelet 10.§-a. Hatályos: 2004. május 1



- közigazgatás,
- egészségügyi,
- politikai,
- bál, zeneszolgáltatás,
- esküvői szertartás,
- vásár

célú rendezvények biztosítása.

5.§

(1.) A felsorolt rendezvények közül térítési díjat kell fizetni:

- bálokra, zenés rendezvény, stb.
- vásárok,
- politikai célú rendezvények helybiztosítására.

(2.) A térítési díj megfizetése alól mentesülnek - a bálok, zenés rendezvények, stb. esetén- az 
önkormányzat és intézményei által szervezett események.

(3.) A terembérleti díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

6.§

(1.) A térítési díjas helybiztosítás esetén a mellékletbe foglalt bérleti díjakat kell alkalmazni.

(2.)  A  szerződést  a  tartós  bérlet  és  a  nagyobb  rendezvények  alkalmával  a  feltételek 
felsorolásával írásba kell foglalni, amelyre a mellékletbe foglalt bérleti díjak az irányadók.

(3.) A szerződés megkötésére az összevont intézmény vezetője jogosult

Az összevont intézmény könyvtári szolgáltatása

7.§
Az  összevont  intézmény  a  közművelődési  feladatát  ellátva,  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatában szabályozott működési és nyitvatartási rendje szerint, könyvtári szolgáltatást 
végez.

8.§
A könyvtár:
- állományát folyamatosan gyarapítja, különös tekintettel a helyi vonatkozású 
dokumentumokra;
- gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja és közzéteszi;
- gyűjteményeit megőrzi és rendszerezve nyilvántartja;
- felnőtt- és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez;
- biztosítja a kölcsönzést és helyben használatot;
- az országos könyvtárhálózaton keresztül biztosítja más könyvtárak állományának és 
szolgáltatásainak elérését;
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információcserében.



A könyvtári szolgáltatások mindenki részére díjmentesek.

2Könyvtárban igénybe vehető egyéb szolgáltatásért fizetendő díjak :
a.) internet használati díj 80 Ft /óra + áfa
b.) nyomtatás 16 Ft/ A4-es lap + áfa
c.) fénymásolás 16 Ft/ A4-es lap + áfa
d.) fax használat belföldre 240 Ft / oldal + áfa

Záró rendelkezések

9.§

(1.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2.)  A rendelet  a  mellékletébe  foglalt  bérleti  díjakat  az  önkormányzat  képviselő-testülete 
minden év költségvetési rendeletének elfogadásakor felülvizsgálja és azt szükség szerint 
módosítja.

Zagyvaszántó, 2003.

Oldal Alfréd    Dr. Szikszai Márta
polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Zagyvaszántó, 2003. 

   Dr. Szikszai Márta
jegyző

2 Módosította: 4/2011.(II.15.) Rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. március 1.



Zagyvaszántói Önkormányzat 9/2003. (X.30.) rendeletének melléklete345

A Művelődési Ház és a Fő út 2. szám alatti Klubhelyiség terembérleti díjai

A.) Díjak mértéke:
1. Kisterem: 1.600 Ft/óra + Áfa
2. Nagyterem: 2.400 Ft/óra  +  Áfa,  illetve  8.000 Ft/alkalom + Áfa  

(pl.: bálok esetén) 
3. Rendezvényeknél 10.000 Ft kaució kérhető a bérbevevőtől
4. Klubhelység bérleti díja ( Fő út 2. szám ) 2.400,-  Ft  /óra  +  Áfa  illetve 

8.000,- Ft /alkalom+ Áfa 

B.) Kedvezmények, mentességek:
1.)Oktatási célra: 50% kedvezmény a kisteremre
2.)Mentesülnek a díjfizetés alól:

a.) önkormányzati intézmények
b.) zagyvaszántói székhelyű civil szervezetek
c.) az intézmény saját csoportjai
d.) a lakosság érdekében felmerülő szolgáltatások (pl:díjbeszedések,tüdőszűrés)
e.) választás időszakában a választáson induló jelölt ( szervezet, párt,
     egyéni) 1-1 alkalomra a kampányidőszakban 

C.) Egyéb rendelkezések:

a) Árusításra csak a nagyterem adható bérbe.
b.) Az árusításnál a bérbeadás időtartama : A terem nyitásától a terem
     zárásáig terjedő, minden megkezdett óra .

3 Módosította: Zagyvaszántói Önkormányzat 20/2006.(XII.14.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2007. január 1-től
4 Módosította: a 9/2009.(IX.24.) rendelet 1.§-a. Hatályos: 2009. október 1.
5 Módosította: 4/2011.(II.15.) rendelet 2.§-a. Hatályos: 2011. március 1.


