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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás 
alapján 2003-ban fogadta el a  helyi közmővelıdési tevékenység szabályozásáról szóló 
4/2003.(II.03.) rendeletét. 
E rendelet mellékletében kerültek felsorolásra  a bérleti díjak, mely díjak az elmúlt 
idıszakban egyrészt elavultak, másrészt nem terjedt ki a hasznosítható  helyiségek 
mindegyikére. 
A mővelıdési ház újonnan kinevezett igazgatója az elmúlt két hónapban sokat tett azért, hogy 
az un. Régi Mővelıdési Ház – a lehetıségekhez mérten – kulturáltan, tisztán és rendben 
nézzen ki. 
Idıközben igények fogalmazódtak meg ezen épület vállalkozók, magánszemélyek általi 
igénybevételére. 
Az épület karbantartási és fenntartási költségeinek fedezetére ezen eseti bérbeadások jó 
lehetıséget teremtenek. 
 
A díjtételek mértékére vonatkozó javaslatot az intézmény vezetıje állította össze, felmérve 
más intézmények hasonló tételeit. 
 
Mindezek alapján kérem a bizottságok véleményét és javaslom a testületnek a 
rendeletmódosítás megtárgyalását és elfogadását. 
 
Alsónémedi, 2012. február 15. 
 
 
        Vincze József 
                    Polgármester 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
Dr. Percze Tünde 
         jegyzı 

 
  T E R V E Z E T 

Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat 
 …/2012.(II.28.) önkormányzati rendelete 

a közmővelıdésrıl szóló módosított 
4/2003. (03.03.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint 
a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. 
évi CXL. törvény 77.§-ában kapott felhatalmazás, valamint az alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés e, pontja és  a helyi önkormányzatokról szóló  1990.évi LXV. tv. 8.§ (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a helyi közmővelıdésrıl szóló módosított 
4/2003. (03.03.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint  módosítja: 
 
      1.§ 
 
A R. XI. fejezetének számozása XII. fejezetre módosul. 



 
      2.§ 
 
A R. az alábbi XI. fejezettel és 11/A. §-sal, 11/B §-sal  ls 11/C. §-sal egészül ki. 
 

XI. fejezet 
Vegyes rendelkezések 

A kulturális helyiségek bérbeadás útján történı hasznosítása 
 
11/A. §.  
(1)A kulturális helyiségek térítés ellenében vagy  térítésmentesen vehetık igénybe. 
(2) Térítésmentesen  a használat az alábbi esetekben: 

a, állandó jelleggel: 
aa, az Önkormányzat Képviselı-testülete, bizottságai, Polgármesteri Hivatal, 
oktatási- nevelési intézmények  rendezvényei, 
ab, mővelıdési ház által szervezett klubok, szakkörök, foglalkozások, 
ac, amatır mővészeti csoportok próbáira (pl. énekkar, zenekar, amatır 
színjátszás stb.) 

b, évi egy alkalommal: 
ba, civil szervezetek  rendezvényei, 
bb, helyi pártok alapszervezeteinek taggyőlése  

 
(3)  Térítést kell fizetni a kulturális helyiségek használatért az (2) bekezdésben nem 
szabályozott esetekben. 
 
(4) A bérleti díjak összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól a  Képviselı-testület egyedi döntése alapján el lehet térni. 
 
(6) Az igénybevételre elızetes egyeztetés és az alaptevékenység sérelme nélkül van lehetıség. 
 
11/B. §  
(1) A közmővelıdési intézmény a rendelkezésére álló eszközeivel a 2. számú mellékletben 
foglalt  szolgáltatásokat is végezhet. 
 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szolgáltatások díjait a 2. számú melléket tartalmazza. 
 
11/C.§. 
 
Értelmezı rendelkezések: 
1. kulturális helyiségek: Opál Ház Nagyterem, Opál Ház kisterem- Alsónémedi Dózsa tér 2. 
szám,  Régi Mővelıdési Ház – Alsónémedi. Fı út 73 szám  

 
Vincze József    Dr. Percze Tünde 
polgármester                                             jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve: …………………………………. 
    Dr. Percze Tünde 
           Jegyző 



 
   1. sz. melléklet 

Javaslatok a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásainak díjazására 

    
    

  Terembérlet  

 Bérlet megnevezése Eddigi bérleti díj 2012. március 01-től 

Opál-ház 
Nagyterem 

egyszeri bérlet 3000 Ft+ÁFA/óra 5000 Ft+ÁFA/óra 

 tanfolyam 1000 Ft+ÁFA 2000 Ft+ÁFA/óra 

 alkalmi rendezvény 
(esküvő, családi esemény) 

15000 Ft+ÁFA 20.000,- Ft/ÁFA 

Opál-ház kisterem Egyszeri 3000Ft+ÁFA/óra 3000 Ft+ÁFA/óra 
 Tanfolyam 1000 Ft+ÁFA/óra 1500Ft+ÁFA/óra 

Régi Művelődési 
Ház (Fő út 73.) 

Egyszeri 1000 Ft+ÁFA/óra 2000 Ft+ÁFA/óra 

 Tanfolyam 500 Ft+ÁFA/óra 1000 Ft+ÁFA/óra 
 Alkalmi rendezvény 10000 Ft+ÁFA 15000 Ft+ÁFA/óra 

 Vegyes és egyéb vásárok terembérleti díja az egyszeri 
bérletidíjnak megfelelő összeg  

2000 Ft+ÁFA/óra 

   2. sz. melléklet 

Egyéb szolgáltatások díjai (a díj az ÁFÁ-t tartalmazza)  

Szolgáltatás 
megnevezése 

Eddigi díj 2012. március 01-től  

Fekete-fehér 
fénymásolás 

A/4 – 10 Ft A/4 – 20 Ft  

 A/3 – 20 Ft A/3 – 40 Ft  

Színes fénymásolás ---- A/4 oldal  Lefedettség: 0-10 % 50,- Ft                                               
A/4 oldal  Lefedettség: 10-50 % 60,- Ft                                           
A/4 oldal  Lefedettség: 50 % felett 110,- Ft  

    
Fekete-fehér 
nyomtatás 

Szöveg – 25 Ft/oldal F. szöveg – 50 Ft/oldal  

 Képpel – 90 Ft/oldal Képpel:  - 150 Ft/oldal  
Színes nyomtatás Szöveg – 80 Ft/oldal Szöveg – 150 Ft/oldal  

 Képpel – 200 Ft/oldal Képpel – 350 Ft/oldal  

Scannelés A/4 – 100Ft/oldal A/4 -200Ft/oldal  

Számítógép 
használata 

minden megkezdett óra: 
100 Ft 

minden megkezdett óra – 200 Ft 

    
Internet használata minden megkezdett óra 100  

Ft 
minden megkezdett óra – 200 Ft 

Faxolás 100 Ft –hívás 200 Ft- hívás  
 10 Ft- oldal 20 Ft oldal  

    

 


