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Kőröstetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 

a közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 
10/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kőröstetétlen Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli: 

1. § 

A közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet a következő 5/A–5/C. §-sal egészül ki: 

„5/A. § 

(1) A közösségi színtér nem közművelődési célú igénybevétel esetén az 1. mellékletben 
meghatározott mérték 

(2) A szolgáltatási díj teljesítése legkésőbb az igénybevételt megelőző 5. nap 16.00 óráig 
esedékes, számla ellenében, a Kőröstetétlen Község Önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlájára. 

(3) A befizetett díj visszatérítésére az igénybevevő akkor tarthat igényt, ha a közösségi színtér 
igénybevételével járó rendezvény elmarad, és az igénybevételt legkésőbb a tervezett időpontot 
megelőző 5. napon kézbesítve írásban lemondja. Amennyiben a rendezvény írásbeli lemondás 
nélkül elmarad, a befizetett díj nem téríthető vissza. 

5/B. § 

A közösségi színtér nem közművelődési célú igénybevételét a polgármesternek címzett levélben 
lehet kérelmezni úgy, hogy az legkésőbb a tervezett rendezvény időpontját 30 nappal megelőzve 
beérkezzen. A kérelemben a következő információkat kell közölni: 
a) az igénybevevő nevét, elérhetőségeit: postacím, e-mail cím, telefonszám; 
b) az igénybevétel célját; 
c) az igénybevétel időtartamát naptári napban és óra/percben megadott pontos időben 

meghatározva; 
d) az igényelt termek és helyiségek megnevezését, 
e) a résztvevők létszámát, és 
f) az igénybe vevő kapcsolattartójának, azaz a rendezvény felelősének nevét, e-mail címét és 

telefonszámát. 

5/C. § 

Az 1. melléklet díjtételeit évente, november hónapban felül kell vizsgálni, és a következő év 
január 1-jétől érvényes díjtételeket a Községházán ki kell függeszteni.” 

2. § 

A közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 
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3. § 

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
Dr. Diósgyőri Gitta       Szerdai Károly  
címzetes főjegyző alpolgármester 
 
Kőröstetétlen Község Önkormányzatának a közművelődési alapszolgáltatásokról és a feladat 
ellátásáról szóló 10/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2022. (XII. 2.) 
önkormányzati rendelet – 1. melléklettel együtt - a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hirdetőtábláján, 2022. november 28-étől december 2-ig történt kifüggesztéssel került kihirdetésre 
 
Cegléd, 2022. december 2. 
               Dr. Diósgyőri Gitta 

               címzetes főjegyző 
 

 

1. melléklet a 9/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 10/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez 
 

1. A Művelődési Ház Nagyterme, mint közösségi színtér, közművelődési céltól eltérő 
igénybevételnek díja:  

 1.1 január 1. és márciu 31., valamint október 1. és december 31. közötti időtartamban: 
                  40.000.- Ft/alkalom + ÁFA 
 1.2. április 1. és szeptember 30. között időtartamban: 
                  30.000.- Ft/alkalom + ÁFA 

1.3. A közösségi színtér közművelődési céltól eltérő igénybevételének díja magában foglalja a 
következő szolgáltatásokat: 

  1.3.1. világítás, fűtés (szükség szerint); 
  1.3.2. takarítás költségei 
  1.3.3. hozott hangtechnika áramfogyasztása, valamint 
  1.3.4. a mosdók használata. 

 
2. A Művelődési Ház Klubhelyisége, mint közösségi színtér, közművelődési céltól eltérő 

igénybevételnek díja:  
                         25.000.- Ft/alkalom + ÁFA 

2.1. A közösségi színtér közművelődési céltól eltérő igénybevételének díja magában foglalja a 
következő szolgáltatásokat: 

  2.1.1. világítás, fűtés (szükség szerint); 
  2.1.2. takarítás költségei 
  2.1.3. hozott hangtechnika áramfogyasztása, valamint 

  2.1.4. a mosdók használata..” 


