
Boda község Közösségi Színterének 
 Használati Szabályzata 

 
 
Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 
4../2019.(03.02.) számú önkormányzati rendelete alapján a község közművelődési színterének 
használati szabályzatát az alábbiak szerint 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 bárki igénye veheti, aki a használati 
szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja. 
 
Közösségi színtér fenntartója: Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, címe:  
7672. Boda Petőfi S. utca 28 
 
Közösségi színtér székhelye: Művelődési Ház 
Címe: 7672, Boda Petőfi S. utca 28 
Tevékenység helyei: 7672, Boda Petőfi S. utca 28 
 

1. A közösségi színtér igénybevételének szabályozása 
 

1.1. A helyiség igénybevételének szándékát a polgármestertől legalább 15 
munkanappal a tervezett igénybevétel előtt kell – írásban – kérni. A polgármester az 
állandó programok időpontjának figyelembe vételével biztosítja a helyiségeket az 
igénylőknek.  
 

1.2.  A helyiségek ünnepnapokon és egyes munkaszüneti napokon (január 1. 
március 15. húsvét hétfő, pünkösd-vasárnap és hétfő, Május 1, szeptember 10-26-ig. 
október 23. november 1. december 25-26. nem vehetők igénybe, kivéve az 
önkormányzat és intézményeinek saját szervezésű rendezvényeit. A helyiség a hét 
szombati napján nyitva tart. A közösségi színtér havonta egy alkalommal, hónap 
második hetének harmadik napján 21 óráig tart nyitva.  
 

1.3. 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 a kampányrendezvény tartása céljából az 1.1. pontban 
foglaltak szerint. 
 

1.4. Az önkormányzat természetbeni juttatásként e szabályzat 1. függelékében 
meghatározott szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér 
helyiségének igénybevételét. Más szervezetek vonatkozásában a polgármester dönt a 
helyiségek ingyenes igénybevételének lehetőségéről. 
 

1.5. A művelődési ház, mint a közösségi színtér használata során a házirend 
betartása kötelező. A házirend a használati szabályzat 2. számú függeléke. 
 

2. A közösségi színtér helyiségeinek bérleti díjmenetes és díjköteles használata 



 
2.1. Bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások 

a) a fenntartó önkormányzat és intézményeinek szervezésében megvalósuló 
rendezvények 

b) e szabályzat 1.3. pontjában meghatározott jelöltek választási kampányának 
biztosítása 

c) az 1. számú függelékben meghatározott szervezetek működésének biztosítása 
d) egészségügyi intézmények, vállalkozások, alapítványok ingyenes lakossági 

szűrései esetén. 
 

2.2. A bérleti díjmentes tevékenységek és szolgáltatások alkalmával a rendezvény 
szervezője haszonszerző tevékenységet nem folytathat. 

 
2.3. Bérleti díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

a) kirakodóvásári tevékenység céljára, illetve minden egyéb üzleti célú vállalkozás, 
termékbemutató igénybevételére, 

b) a nem bodai székhelyű szervezetek által szervezett kulturális tevékenységek, 
c) az 1. számú függelékben nem szereplő szervezetek rendezvényei, 
d) esküvő céljára történő igénybevétel, illetve magánszemélyek részére az általuk 

szervezett magáncélú rendezvény megtartására, 
e) a nem önkormányzat és intézményei által, valamint nem az 1.számú függelékben 

szereplő szervezetek által szervezett zenés, táncos rendezvény, 
f) minden olyan kulturális tevékenység, amely a közösségi színtér költségvetéséből 

közvetlen kiadással jár. 
 

3. Bérleti szerződésre vonatkozó szabályok 
 

3.1.  A művelődési ház helyiségeinek bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére 
a polgármester jogosult.  

3.2.  A bérleti szerződés tartalma: 
- megállapodó felek adatai, 
- a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény pontos megjelölése,  
- a tevékenység, szolgáltatás, rendezvény időpontja és pontos időtartama, 
- szolgáltatást igénybe vevő kör rögzítése (létszámadattal, vagy más módon 

meghatározni), 
- használati díjak, valamint a fizetés módjának rögzítése (szerződés 

aláírásakor egy összegben) 
- a használat időtartamának (kezdés és terület visszaadás) pontos 

meghatározása, 
- kapcsolattartó személy megjelölése, aki egyúttal a rendezvény egyszemélyi 

felelőse, 
- megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő 

rendezésének vállalása. 
 

4. A közösségi színtér tevékenységei helyein alkalmazott díjakat a 3. számú függelék 
tartalmazza. 

 
 
A használati szabályzat hatályba lépése: 2019. 03 .02.  
 



A szabályzatot Boda Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4./2019.(03.02) számú 
határozatával elfogadta. A szabályzat a mai napon közzétételre került a művelődési házban. 
 
 
Boda, 2019.03.02  
 
 
       Kovács Győző 
       polgármester 
 



 
1. számú függelék 

 
A közösségi színtér helyiségét ingyenes használó szervezetek: 
 
 Nyugdíjas klub Boda 
Sportegyesület Boda 
Polgárőr Egyesület Boda 
Virágszobor Faluszépítő Egyesület Boda 
Bicsérd-Boda-Zók önkormányzatok általános iskolája 
Bodai Kertbarátok Köre. 
A helyi öntevékeny művészeti és kulturális csoportok. 
 



 
2. számú függelék 

 
 

A művelődési ház, mint közösségi színtér 
 

házirendje 
 

Boda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a művelődési ház, mint közösségi 
színtér házirendjét az alábbi tartalommal elfogadja: 
 

1. A művelődési házat miden 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. 
 

2. A belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás. 
 

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. Az érdeklődők zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet 
szabályainak megfelelő kulturált magatartással segítse elő minden látogató. 
 

5. A közösségi színtérként működő művelődési ház közösségi célokat szolgált, ezért 
védelme, berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a 
tisztaság és a rend megóvása minden látogató kötelessége. 
 

6. A látogatók személyek tárgyainak megóvásáért a művelődési ház alkalmazottai, 
valamint az önkormányzat nem vállal felelősséget. 
 

7. A művelődési ház munkatársainak, a rendezőknek, a rendőrségnek és tűzoltóknak az 
utasításait minden látogató köteles végrehajtani. 
 

8. A közösségi színtér helyiségeinek, valamint az épületben szemetelni tilos! 
 

9. A közösségi színtér helyiségeiben a nyílt láng használata, valamint a dohányzás 
szigorúan tilos! 
 

10. A művelődési házban csak kulturált öltözékben, tiszta ruhában lehet tartózkodni. 
 

11. A művelődési ház bérbeadása, a bérleti szerződés megkötése és a bérleti díj befizetése 
és a kulcsok átadása a művelődési házban történik a képviselő-testület által elfogadott 
használati szabályzatban foglaltaknak megfelelően. 
 

12. Szeszes italt behozni – zártkörű rendezvény kivételével – nem szabad. A művelődési 
házat ittas állapotban látogatni tilos. 
 



13. 14 éven aluliak 20 óra után csak szülő, vagy felnőtt korú személy felügyelete mellett 
tartózkodhatnak a művelődési ház épületében. 
 

14.  A rendezvény felelőse, valamint a művelődési ház alkalmazottja a rendbontókat 
ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja a rendezvény területéről. 
 

15. A házirend betartásáért, valamint jogvédelmi előírások betartásáért a rendezvény 
felelőse egy személyben felel. 
 

16. A házirend betartásra minden látogató számára kötelező. 
 

 
BODA, 2019.03.02. 
 
 
 
 
 
       Boda Község Önkormányzata 
 



 
3. számú függelék 

 
 

Közösségi színtér bérleti díjak 
 
 

1. Művelődési ház 
 
 Egy napon belüli 

időtartamra 
2-4 napos időtartamra 
(bál is) 

1. Nagyterem+mellékhelyiség Nyári: 8.000,-Ft  
Téli:  10.000 

Nyári: 16.000,-Ft  
Téli:    18.000 

2. Konyha+berendezése 6.000,-Ft 10.000,-Ft 
       3.  Kemence 4.000,-Ft 6.000,-Ft 
 


