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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye 

32. cikk (2) bekezdés és a  kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-

ban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a pontjára, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. 

§ (1)-(2) bekezdésére, 13. § (1) bekezdés 7. pontjára és 23. § (5) bekezdés 13. pontjára 

tekintettel az alábbi rendeletet alkotja 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Ágasegyháza Község közigazgatási területén a közművelődési 

tevékenység megvalósításában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmény 

fenntartóira, működtetőire. 

2. § 

 

A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása 

 

3. § 

 

A településen ellátandó közművelődési feladatok: 

a.)  az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tevékenységek segítése 

b.)  a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak megőrzése, 

c.)  állami és helyi ünnepek kultúrájának gondozása, 

d.)  az ismeretterjesztő, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 

segítése. 

e.)  a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez lehetőség biztosítása (táncos rendezvények,  

     színházlátogatások, stb.) 

4. § 

 

Önkormányzatunk közművelődési feladatainak ellátásáról az önkormányzati fenntartásban 

működő Mohácsy Ferenc faluház–IKSZT, Szociális Gondozási és Sportolási Központ 

fenntartása által gondoskodik. 

5. § 

 

(1)  A Mohácsy Ferenc faluház–IKSZT, Szociális Gondozási és Sportolási Központ közösségi 

színteret biztosít az általános iskola, óvoda, valamint az együttműködő helyi civil 

szervezetek rendezvényeinek megtartására. 



(2) Az alábbi szervezetek közművelődési célú rendezvényeire ingyenesen vehetik 

igénybe a faluházat: 

a.) Ágasegyháza Község Önkormányzata és intézményei 

(Óvoda, Mohácsy F. Faluház, IKSZT, Szociális. Gond. és Sportolási 

Központ) 

b.) helyi Általános Iskola 

c.) óvodai, iskolai szülői munkaközösség 
(1) A Mohácsy Ferenc faluház–IKSZT, Szociális Gondozási és Sportolási Központban az 

egyes közművelődési célú rendezvények, foglalkozások, összejövetelek idejére a minimális 

működési feltételeket (megfelelő hőmérséklet, világítás, berendezés) biztosítani kell. 

 

6. § 

 

A faluházban, egyéb közművelődési intézményekben szerencsejáték és kereskedelmi tevékenység 

nem folytatható. 

7. § 

 

(1) A Faluházban, Sportcsarnokban, Gondozási Központban nem közművelődési célú 

hasznosítását, valamint az 5.§ 2. pontja alá nem eső szervezetek egyéb bérlők 

érdekeit szolgáló hasznosítását (lakodalom, névnap, bál, születésnap, stb.) a 

polgármester engedélyezheti. A más célra történő igénybevétel egyszeri esetben 

nem haladhatja meg az 2 napot. Az igénybevételhez megállapodást kell kötni, 

melyet az Intézmény vezetője, a bérbevevő és a polgármester ír alá. A Faluházban, 

Sportcsarnokban, Gondozási Központban kereskedelmi célú és jellegű tevékenység 

valamint DISCO nem engedélyezhető. 

 

(2)  Az (1) bekezdésben meghatározottakra vonatkozó bérleti tételeket, melyekre 

vonatkozóan indokolt esetben a polgármester engedményt tehet, vagy a díjat 

törölheti, az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 

8.§ 

 

Önkormányzatunk a közművelődési finanszírozást az éves költségvetési rendeletében állapítja 

meg. 

 

9.§ 

 

A közművelődési feladatok ellátását különösen az alábbi források biztosítják: 

a. központi költségvetési törvényben meghatározott állami normatív támogatás, 

b. faluház működésével kapcsolatos saját bevétel, 



c. önkormányzati támogatás, 

d. pályázati úton elnyerhető támogatás, 

e. lakossági támogatások, egyéb felajánlások. 

 

10.§ 

 

E rendelet 2015. március 07. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg Ágasegyháza Község 

Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 6/2001. (V.23.) számú 

rendelete, valamint 4/2013. (III.23.) számú rendeletének 5. (2) bekezdése és 7. §-a a 

hatályukat vesztik. 

 

 

 

                  Füredi János               Dr. Fazekas István 

Ágasegyháza Község Polgármestere      Ágasegyháza Község Jegyzője 
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1. sz. melléklet 



 

 

 

A 7. § (2) bekezdése által meghatározottakra vonatkozó bérleti tételek. 

 

Egy nap bérleményre vonatkozóan: 

 

Faluház:                       25.000 Ft+Áfa/nap 

 

Gondozási Központ:      4.000 Ft+Áfa/nap 

 

Sportcsarnok:               40.000 Ft+Áfa/nap 
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