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Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2013. (XII. 16.) KT. sz. határozata 

 

A Képviselő-testület 

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a alapján a következők 

szerint hagyja jóvá az önkormányzat és a Bocskaikerti Németh László 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  között megkötendő 

megállapodást, melynek aláírására a felhatalmazza  polgármestert. 

 

A határozat meghozatalával egyidejűleg a 114/2011. (XII.19. ) KT. sz. határozat, a 

117/2012. (XII.17.) KT. sz. határozat és a 7/2013. (II. 04.) KT. sz. határozat hatályát 

veszti. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Határidő: 2014. január 01. beszámolásra és 2014. novemberi testületi ülés 

 

A 87/2013. (XII. 16.) KT. számú határozat melléklete: 

 

Közművelődési megállapodás 

 

A megállapodó felek adatai 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  Cím: 4241 Bocskaikert, Poroszlay u. 20. 

  Adószám: 15728939-2-09 

  Számlaszám: 60600187-11012816 

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 Cím: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor u. 19. 

Bevezetés 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-ának felhatalmazása alapján, valamint Bocskaikert 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 22.) rendelet 7. §-a kötelezi 

az önkormányzatot, hogy az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési 

feladatok ellátására – közművelődési intézmény hiányában – közösségi színteret 

működtessen. Mivel Bocskaikert nem rendelkezik olyan intézménnyel, amely 

alapfeladatként látja el a közművelődési feladatokat, az önkormányzat Képviselő-

testülete a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

jelöli ki közösségi színtérnek. Ennek feltételeit közművelődési megállapodásban 

rögzítik. 

Nevezett intézményt épületének struktúrája, a tárgyi feltételek alkalmassá teszik 

közművelődési feladatok ellátására: a könyvtár, az olvasóterem, és a tantermek 

alkalmasak különböző szakkörök, klubok, tanfolyamok rendszeres foglalkozásainak 

lebonyolítására, alkalmi játszóházak, irodalmi estek, író-olvasó találkozók 

szervezésére. Az aula – településen egyedüliként – képzőművészeti, helytörténeti, stb. 

kiállítások, kisebb társas rendezvények színhelyeként játszhat szerepet. A tornaterem – 

szintén egyedüli lehetőségként a faluban – kiváló színtere lehet a lakosság 

sporttevékenységének (kosárlabda, foci, asztalitenisz, felnőtt torna, stb.) A közösségi 

terem alkalmas nagyobb szabású társas rendezvények lebonyolítására is (ünnepélyek, 

bálok, koncertek, falugyűlések, színházi, bábszínházi előadások, vetélkedők, stb.). A 

díszudvar és maga az udvar kitűnő terepe lehet különböző közösségi eseményeknek, 

ünnepeknek. 

További érvként szolgálhat az iskola közösségi térként való kijelölése mellett az épület 

jó megközelíthetősége (a település központjában van, szilárd útburkolaton elérhető, 

van parkolási lehetőség), infrastrukturális felszereltsége, esztétikus megjelenése. 

1) Mint közösségi színtér az iskola biztosítja az önkormányzat által szervezett, illetve 

támogatott rendszeresen ismétlődő vagy alkalmi közművelődési programok 

megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. (Iskolai helyiségek, 

eszközök – vetítő, hangosításhoz szükséges berendezések - , technikai személyzet – 

gondnok, takarító.) 

 

2) Az iskola, mint közösségi színtér, minimális nyitva tartást biztosít minden szerdai 

és pénteki napon 19.30-ig és helyet biztosít a különböző közművelődési programok 

számára (klubfoglalkozások, sporttevékenység, stb.). 

Az önkormányzat vállalja, hogy programjaival nem zavarja, nem hátráltatja az 

iskolában zajló oktatást és a tanórán kívüli foglalkozásokat.  

Alkalmi rendezvények esetén (ha azok nem a fenti napokon, vagy esetleg hétvégén 

kerülnek megrendezésre)  az önkormányzat minimum 10 nappal korábban értesíti 

az intézmény vezetőjét és egyeztet vele a programmal kapcsolatban.  



3 

 

A fenti feltételek az iskolai tanévre vonatkoznak. A szünidőben megrendezésre 

kerülő programokkal kapcsolatban az önkormányzat és az iskola vezetője 

előzetesen egyeztet. 

3) Programszervezőként az iskolát - mint közösségi színteret - igénybe veheti maga az 

iskola, az Önkormányzat valamint a Közművelődési Rendeletben együttműködő 

partnerekként megemlített önkormányzati intézmények, civil és közhasznú 

szervezetek. 

A közösségi színteret részvevőként igénybe veheti Bocskaikert minden lakosa 

nemtől, kortól, vallási és politikai hovatartozástól függetlenül, amennyiben 

garantálja az általa igénybe vett helyiségek és ingóságok rendeltetésszerű 

használatát, gondoskodik arról, hogy azok minőségüket és állapotukat – az 

amortizáció figyelembevételével – megőrizzék, valamint ha tevékenysége nem 

sérti az önkormányzat és az iskola által képviselt normákat.  

4) A közösségi színtér használata az önkormányzat és az 5. pontban említett 

együttműködő partnerek számára ingyenes. Az általuk szervezett programokon a 

lakosság ingyenesen vagy térítési díj fejében vehet részt. 

 

Ingyenesen igénybe vehető programok 

 Iskolai és az önkormányzat által szervezett ünnepségek 

 Klubok, közösségek munkájában való részvétel 

 Gyermekek számára rendezett játszóházak 

 Kiállítások 

 Ismereterjesztő előadások 

Térítési díj fejében igénybe vehető programok 

  Tanfolyamok 

  Színházi, bábszínházi előadások, koncertek 

  Táborok 

  Rendszeres sporttevékenység 

Egyéb, a lakossági igények kielégítését szolgáló rendezvények estében az iskola 

bérleti díjat szed. (1. sz. melléklet) 

5) A közművelődési programokban különböző feladatokat ellátó technikai dolgozók 

díjazását az iskola vezetője csúsztatással, illetve munkarend- átszervezéssel oldja 

meg.  
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6) A közművelődési megállapodásban foglaltak megvalósulásának főkoordinálója a 

Művelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottság, az iskola részéről az elsődleges 

kapcsolattartó Sipos István igazgató, illetve másodlagosan a mindenkori 

igazgatóhelyettes.  

 

7) Jelen megállapodás határozatlan időre szól, és a Képviselő-testület jóváhagyása 

után lép életbe. 

 

8)  A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának 

sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető. 

 

9) Az iskola, együtt a Művelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottsággal, évente egy 

alkalommal tájékoztatást ad az önkormányzat Képviselő-testületének az általa 

elvégzett közművelődési feladatokról. Ugyanekkor elszámol az általa ellátott 

közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által átutalt összeg 

felhasználásáról. 

 

10) A felek kötelezik magukat, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása 

során köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében 

tárgyalás útján rendezik.    

11)A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, 

mint akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el.  

12) A felek tudomásul veszik, hogy a jelen közművelődési megállapodás 

érvényességéhez az önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó határozata 

szükséges. 

 

Bocskaikert, 2014. január 01. 

 

        Szőllős Sándor            Sipos István 

Bocskaikert Községi Önkormányzat  Bocskaikerti Németh László Általános  

  polgármestere   Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

             igazgató  

 

 

Közművelődési megállapodás 1. sz. melléklete: 

 

2014. évi bérleti díjak 
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(2014. január 1-től) 

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 

Tornaterem bérleti díja sporttevékenység céljából: 1.650,- Ft/óra 

Tornaterem bérleti díja rendezvények céljából: 3.500,- Ft/óra 

Tornaterem bérleti díja aula használattal együtt: 4.160,- Ft/óra 

Aula bérleti díja rendezvények céljából: 2.520,- Ft/óra 

Osztályterem és olvasóterem rendezvény céljából: 2.300,- Ft/óra 

Sportpálya használat: 2.300,- Ft/óra 

Közösségi terem bérleti díja rendezvény céljából: 3.750,- Ft/óra 

Humán Szolgáltató Központ:  

Idősek Klubja társalgó helyiség: 3.000.- Ft/óra 

1 hetet meghaladó igénybevétel: polgármesteri hatáskör  

 

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

A tornateremben iskolai rendezvényeken és a község elfogadott közművelődési 

tervében szereplő tevékenységeken kívül minden használatba vétel térítésdíj köteles. 

A rendezvényeken történt kár okozásáért a rendezvényt szervező anyagi felelősséget 

vállal. 

A fenti helyiségek bérleti díját a bérlő – az Önkormányzat pénztárába – egy nappal 

korábban 12 óráig köteles befizetni. 

Bocskaikert, 2014. január 01. 

  Sipos István      Szőllős Sándor 

 iskola igazgató     polgármester 
 

Bocskaikert, 2014. február 4. 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

    

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


