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Előterjesztés száma: 9/2021.   

Iktatószám: H/85-4/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. január 28-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervének 

elfogadása, valamint a 2021. évi terembérleti díjtételek meghatározása 

 

 

Előkészítette:   Wilk Andrea munkaügyi ügyintéző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2021. évi Munkaterve értelmében a január 28-i rendes ülés napirendjén 

szerepelt volna a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi szolgáltatási 

tervének elfogadása, valamint a 2021. évi terembérleti díjtételek meghatározása tárgyú 

előterjesztés. Tekintettel arra, hogy a koronavírus világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 

még jelenleg is tart, ezért a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-

testület származékos jogkörében eljárva polgármesteri döntés meghozatalára kerül sor úgy, 

hogy azt jelen esetben is előzetes egyeztetettük a Képviselő-testület tagjaival.  

 

1. 2021. évi szolgáltatási terv:  

 

Pusztai-Krepsz Mónika megbízott intézményvezető a Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár 2021. évi szolgáltatási tervét (munkatervét) jelen előterjesztéshez 1. sz. mellékletként 

csatolt formában állította össze és nyújtotta be.  

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi 

színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 2018. július 17-től hatályos 

3. § (1)-(6) bekezdései az éves szolgáltatási terv és munkaterv tekintetében az alábbi 

rendelkezéseket is tartalmazzák. 

• A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez 

éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.  

•  Az éves szolgáltatási terv tartalmazza 

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett 

közösségi programok, tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: 

közösségi tevékenység) megnevezését, 

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba 

való besorolását azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy 

alapszolgáltatásba sorolható b, 

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a 

résztvevők tervezett számát, valamint 

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, 

megvalósításában és értékelésében való részvételének módjait. 

• Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei 

érdeklődésén, igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság 

és annak önszerveződő közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a 

Közművelődési Kerekasztal bevonásával készíti elő. 

• A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a közösségi színtérben, illetve a helyben 

szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon 

belül. 

 

2. A 2021. évi terembérleti díjtételek felülvizsgálata:  
 

Az intézmény 2020. szeptember 1-től hatályos Terembérlési szabályzatának bérleti díj 

megállapításának szabályait és a számítás módszereit tartalmazó VI. pontja értelmében a bérleti 

díj meghatározásánál a Művelődési Ház helyiségeikre a KSH által közzétett tárgyévet 

megelőző év szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési önköltségszámítást 

kell figyelembe venni. 
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A terembérleti díjak összegét minden év januárjában felül kell vizsgálni, és szükség esetén 

az aktuális önköltségekhez kell igazítani. 

 

A jelenleg hatályos terembérleti- és eszközbérleti díjtételek a következők: 

 

Színházterem (alapberendezés-takarított tér): 

konferencia, képzés, tanácskozás 5000 Ft / óra 

táncos, zenés rendezvény 10 000 Ft/óra max. 100 000 Ft/ 

alkalom 

rekreációs tevékenység, rendszeres bérlés 3000 Ft/ óra 60 perc 

anyakönyvi esemény 50 fő felett 10 000 Ft / alkalom 

 

Előtér (kivéve a könyvtár előtti rész) (alapberendezés-takarított tér) 

vásár 4000 Ft / óra 

családi rendezvény 8000 Ft / óra 

 

Székely Bertalan Lakóház klub helyiség (alapberendezés-takarított tér) 

családi rendezvény 15 000 Ft / alkalom 

club és tábori foglalkozások 2000 Ft /óra 

Fogadott táborok: 6000 Ft / nap (minimum 2 nap) 

 

Eszközök (alapberendezés-takarított tér)  

projektor és állvány 1000Ft/ óra 

vetítő vászon 1000 Ft /óra 

hangfal 1000 Ft/ óra 

 

Tekintettel arra, hogy az intézményi bérleti díjtételek 2020. szeptemberében lettek 

meghatározva, ezért a január 1-jétől történő díjemelés nem javasolt.  

 

Az előterjesztés melléklete: a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi 

szolgáltatási terve 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a csatolt döntést hozta.  

 

Szada, 2021. január 28. 

 

 

 

     

 

    Pintér Lajos         

    polgármester 

 

 

 

 

 

Rendezvény terem (alapberendezés-takarított tér) 

rekreációs tevékenység 2500 / 60 perc 

konferencia, megbeszélések 3500 Ft / óra 

Társadalmi esemény 5000 Ft / óra 
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POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (I. 28.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere úgy dönt, hogy a Székely Bertalan Művelődési Ház és 

Könyvtár tekintetében a megbízott intézmény vezetője által a közművelődési 

alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § előírásainak megfelelően 

elkészített 2021. évi szolgáltatási tervét a 9/2021. számú előterjesztés melléklete szerint 

elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy annak közzétételéről a jogszabályban 

meghatározottak szerint gondoskodjon.    

 

2. A polgármester az intézmény Terembérlési Szabályzatban meghatározott bérleti díjak 

felülvizsgálatával kapcsolatban úgy dönt továbbá, hogy azok mértékén 2021. január 1. napjától 

nem változtat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 


