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Ikt.sz.: H/2169/2022.                      Előterjesztés száma: 129/2022. 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 24-i rendes ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 

intézményvezetőjének beszámolója a 2022. évi Szolgáltatási 

tervében és Munkatervében meghatározott közművelődési 

feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, valamint 

javaslat a 2023. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, 

valamint a 2023. évi terembérleti díjak meghatározására 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 
Pusztai-Krepsz Mónika 

intézményvezető 

 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 
Wilk Andrea HR-referens 

 

Pénzügyi szempontból 

ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző 
 

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság 

Humánügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: 
 

Javasolt meghívott: 
Pusztai-Krepsz Mónika intézményvezető 

Az elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 
egyszerű szavazattöbbség (I.sz. határozati javaslathoz)   

minősített szavazattöbbség (II.sz. határozati javaslathoz!) 

Az előterjesztés zárt kezelését 

kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

1. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének beszámolója a 2022. évi 

Szolgáltatási tervében és Munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és 

alapszolgáltatások megvalósulásáról: 

 

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2020.(VII.24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Közművelődési rendelet) 4. § (6) bekezdése értelmében az éves szolgáltatási tervben és 

munkatervben elfogadott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról tárgy évet 

követő január hónapban az intézmény vezetője köteles az Önkormányzat Képviselő-testületének 

beszámolni. A kialakult gyakorlat szerint viszont (a Képviselő-testület Éves Munkatervének 

megfelelően) e tárgykör a tárgyév november hónapjában kerül napirendre, tekintettel arra, hogy a 

Beszámolóhoz közvetlenül kapcsolódó következő évi intézményvezetői tervek tartalma így a jövő évi 

költségvetés tervezéséhez is alapul szolgálhat. 

 

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Faluház) intézményvezetője, Pusztai-

Krepsz Mónika összeállította a helyi közművelődési feladatok 2022. évi ellátásáról, illetve az éves 

munkatervben elfogadott közművelődési feladatok megvalósulásáról szóló beszámolókat, amelyeket 

jelen előterjesztéshez 1/a-b-c. sz. mellékletekként csatolunk. 
 
 

2. Javaslat a 2023. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára: 

 

A Faluház 2023. évi szolgáltatási tervét (munkatervét) az intézményvezető három szervezeti egysége 

szerint elkülönítve, a jelen előterjesztéshez 2/a-b-c. sz. mellékletekként 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, 

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. 
 

 

3. A 2023. évi terembérleti és eszközhasználati díjak meghatározása:  

 

Az intézmény által 2020. szeptember 1-től alkalmazott Terembérlési szabályzata - bérleti díj 

megállapítására vonatkozó - szabályait (ld. majd 4. sz. mellékletként!) és a számítás módszereit 

tartalmazó VI. pontja értelmében a bérleti díj meghatározásánál a Művelődési Ház helyiségeikre a KSH 
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által közzétett tárgyévet megelőző év szolgáltatási inflációval növelt fenntartási és üzemeltetési 

önköltségszámítást kell figyelembe venni. A terem- és eszközbérleti díjak összegét minden év 

januárjában felül kell vizsgálni, és szükség esetén az aktuális önköltségekhez kell igazítani. 

 

Tekintettel arra, hogy az intézményi bérleti díjtételeket első alkalommal 2020. szeptemberében határozta 

meg a Képviselő-testület, a 2021. évre díjtétel-korrekció nem történt. 

A 2022. január 1-től meghatározott – 10/2022.(I.29.) KT-határozat szerinti – díjtételeket a vészhelyzetre 

tekintettel csupán 2022. július 1-től kezdődő hatállyal lehetett alkalmazni, a veszélyhelyzet megszűnését 

követően. 

A jelenlegi gazdasági helyzet-okozta magas infláció és a közüzemi költségek jelentős emelkedése 

következtében 2023. január 1. napjától az intézményvezető újabb, inflációt követő terembérleti díjakat 

javasol meghatározni (ld. 3. sz. melléklet szerint!): 

 

A jelenleg (2022. II. félévében) érvényes és a 2023. január 1-től javasolt terem- és eszközbérleti 

díjtételek a következők: 

 

Színházterem (alapberendezés-takarított tér): 2023. január 1-től: 

konferencia, képzés, 

tanácskozás 

  5.500 Ft/óra 8.000 Ft/óra 

táncos, zenés rendezvény 11.000 Ft/óra max.110.000 Ft/alk. 16.000 Ft/óra max.160.000 Ft/alk. 

rekreációs tevékenység, 

rendszeres bérlés 

  3.300 Ft/óra (60 perc) 5.000 Ft/óra (60 perc) 

anyakönyvi esemény 50 fő felett 15.000 Ft/alk. 50 fő felett 20.000 Ft/alk. 

polgári esküvő   5.000 Ft/alk. 7.500 Ft/alk. 

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

vásár   5.000 Ft/óra   7.500 Ft/óra 

családi    8.000 Ft/óra 12.000 Ft/óra 

 

Székely Bertalan Lakóház klub helyiség  

(alapberendezés-takarított tér) 

 

családi rendezvény 20.000 Ft/alk. 30.000 Ft/alk. 

club és tábori foglalkozások   2.500 Ft/óra   3.750 Ft/óra 

Fogadott táborok   6.500 Ft/nap (min. 2 nap)   9.500 Ft/nap (min. 2 nap) 

 

Eszközök (alapberendezés-takarított tér)  

projektor és állvány   1.000 Ft/óra   3.000 Ft/óra 

vetítő vászon   1.000 Ft/óra   3.000 Ft/óra 

hangfal   1.000 Ft/óra   3.000 Ft/óra 

mikrofon    3.000 Ft/óra 

 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé. 

 

Szada, 2022. október 21. 
 

 

Az előterjesztés mellékletei:  

• 1/a-b-c. sz. mellékletek - A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi 

Munkatervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolók (főbb szervezeti 

egységenként) 

Rendezvény terem (alapberendezés-takarított tér)  

rekreációs tevékenység   2.800 Ft/óra (60 perc) 4.000 Ft/óra (60 perc) 

konferencia, megbeszélések   4.000 Ft/óra 6.000 Ft/óra 

Társadalmi esemény   5.500 Ft/óra 8.000 Ft/óra 
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• 2/a-b-c. sz. mellékletek - A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Szolgáltatási 

terve (főbb szervezeti egységenként) 

• 3.sz. melléklet – Javaslat a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi Terem- és 

eszközbérleti díjaira 

• 4.sz. melléklet - A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Terembérlési szabályzata 

(tájékoztatásul!) 

 

HATÁROZATI JAVASLAT OK 

 

I./…/2022.(XI. 24.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője által benyújtott, az intézmény 2022. 

évi Szolgáltatási tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóját a 129/2022. 

számú előterjesztés 1/a-b-c. számú mellékletei szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2./ A Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi szolgáltatási tervét 

a 129/2022. számú előterjesztés 2/a-b-c. számú mellékletei szerint elfogadja. 

 

3./ A fenti döntésről az intézmény vezetőjét írásban is tájékoztatni kell – aki gondoskodik a Képviselő-

testület által elfogadott dokumentumok intézmény honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

II./…/2022. (XI. 24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő 

Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi terem- és eszközbérleti díjszabását az 

129/2022. számú előterjesztés 3. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

E döntésről az intézmény vezetőjét írásban is tájékoztatni kell – aki gondoskodik a 2023. évi díjszabások 

intézmény honlapján történő közzétételéről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Jogszabályi hivatkozás: 

• A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2020.(VII.24.) önkormányzati rendelet4.§ (5)-

(6) bekezdései 

• A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek 

követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1)-(6) bekezdései 

 

 

 


