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Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
4/2010. (II. 1.) számú önkormányzati rendelete 

a helyi közmővelıdési feladatok ellátásáról

Zalaszántó Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. §. 
(2) bekezdésével, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. 
(1) bekezdésével kapott felhatalmazás alapján a muzeális intézményekrıl, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 
77. §-ában kapott feladatkörében a következıket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Az önkormányzat elismeri, hogy Zalaszántó község minden polgárának 
joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, 
személyiségének a mővelıdés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek 
birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlıséghez. Ezek biztosítását az 
önkormányzat felelısségteljes kötelezı feladatának tekinti.
 (2) Az (1) bekezdésben foglaltak szellemében e rendelet célja, hogy Zalaszántó 
község polgárainak érdekeit szem elıtt tartva meghatározza a Zalaszántó 
Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közmővelıdési 
feladatait, azok ellátásának formáit és finanszírozásának rendjét.

2.§ E rendelet hatálya kiterjed a közmővelıdési tevékenységben résztvevıkre, a 
közmővelıdési szervezetekre, azok fenntartóira, mőködtetıire, alkalmazottjaira.

2. Az önkormányzat közmővelıdési
 feladatai és ellátási formájuk

3.§ Az önkormányzat kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenység 
támogatása.

4.§ A közmővelıdési tevékenység támogatásának helyi formái:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképzı, szakképzı tanfolyamok, 
életminıséget és életesélyt javító tanulási, felnıttoktatási lehetıségek 
megteremtése;
b) a település környezeti, szellemi, mővészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi mővelıdési szokások gondozása, gazdagítása;
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elısegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása;
d) az ismeretszerzı, az amatır alkotó, mővelıdı közösségek tevékenységének 
támogatása, helytörténeti ismeretek fejlesztése, hagyományırzı közösség életre 
hívása és folyamatos mőködtetése, a helyi értékek erısítése;



e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, valamint a különbözı kultúrák közötti 
kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, ápolása;
f) a szabadidı kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek és egyéb 
mővelıdést segítı lehetıségek esztétikus környezet és az infrastruktúra 
folyamatos biztosítása;
g) a helyi kultúra, értékeinek megismeréséhez mővelıdési alkalmak, az élet 
minıségének gazdagításához, az ünnep együttes öröméhez, esztétikai élmények 
megéléséhez, színházi elıadások, hangversenyek, mővészeti kiállítások kínálata. 
h) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, mővelıdési kezdeményezéseinek 
segítése, az idıskorú népesség közmővelıdési lehetıségeinek, közösségi 
életének támogatása, az életkori csoportok kulturális kapcsolatainak közelítése és 
gazdagítása;
i) a település természeti, környezeti, kulturális és közösségi életének, értékeinek 
közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, az 
idegenforgalom és a kulturális turizmus minıségi fejlesztése és támogatása.

5.§ (1) Az önkormányzat a 4. §-ban foglalt közmővelıdési feladatait a következı 
módon és eszközökkel látja el:
a) Mővelıdési Ház fenntartása és programjainak anyagi és eszmei támogatása,
b) Gersei Pethı Kúria, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér fenntartása, 
infrastrukturális fejlesztése, programjainak anyagi és eszmei támogatása,
c) Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ fenntartása, 
d) a település történeti és kulturális értékeirıl, valamint az aktuális kulturális, 
mővelıdési és társadalmi eseményeirıl is hírt adó önkormányzati honlap 
(www.zalaszanto.hu) üzemeltetése, valamint „KISBÍRÓ”  címő ingyenes 
önkományzati havilap kiadása és a háztartásokba való eljuttatása, 
e) a helyi vallási közösség támogatása és az azzal való kapcsolattartás,
f) a helyi hagyományokat ırzı közösségi események felkarolása és támogatása,
g) ünnepségek, bemutatók, találkozók, vetélkedık, bálok és egyéb kulturális, 
közösségi alkalmak rendezése,
h) éves programnaptár összeállítása a településen ismertté váló 
kezdeményezések összehangolásával
i) a kiemelkedı tehetségő helyi alkotók, mővészek támogatása, számukra 
kiállítási, bemutatkozási lehetıség biztosítása,
j) testvér települési kapcsolatok kiépítése, ápolása
k) egészségügyi, szociális, gazdasági intézmények képviselıivel találkozók 
szervezése
l) közmővelıdési és a mővészeti élet támogatóival együttmőködés kialakítása, 
kapcsolatteremtés a közmővelıdés megyei és országos szervezeteivel, 
egyesületeivel
m) E-magyarország pont mőködtetése
(2) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátása érdekében a 
jogszabályokban meghatározott képesítési elıírásoknak megfelelı szakembert 
foglalkoztat.
(3) Az önkormányzat közmővelıdési feladatainak ellátásában – a célkitőzéseinek 
megfelelı körben és formában –  önkormányzati megállapodás keretében 
nonprofit szervezet is közremőködik.



3. Helyi közmővelıdési színterek

6.§ (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatai elsısorban az általa fenntartott, 
szakfeladaton mőködı 
a) Mővelıdési Ház (8353 Zalaszántó, Fı u. 88.)  és  
b) Gersei Pethı Kúria, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (8353 Zalaszántó, Fı 
u. 83-85.) (továbbiakban: IKSZT)
színtereken látja el.
(2) A Mővelıdési Ház és az IKSZT
a)  alapfeladatai: közmővelıdési, kulturális, múzeumi, ismeretterjesztı, 
szórakoztató és közönségkapcsolati tevékenység gyakorlása és támogatása, 
valamint a mővelıdési és egyéb helyi közösségi színterek mőködtetése,
b)kiegészítı feladatai: ingatlan fenntartása, üzemeltetése, bérbeadása, 
szabadidıs szolgáltatások nyújtása.
(3) A Mővelıdési Ház és az IKSZT használati szabályait a rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat minden év február 15-ig dönt az elızı évi beszámoló és a 
tárgy évi munkaterv együttes elfogadásáról, mely a programnaptárt is 
tartalmazza.

7.§ Az önkormányzati közmővelıdési feladatellátás a 6. §-ban megjelölt helyeken 
kívüli közösségi színterei a következık:
a) Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ (8353 Zalaszántó, Fı u. 1.) 
(továbbiakban: ÁMK)
b) parkok, terek a település területén. 

8.§(1) Amennyiben valamely közmővelıdési feladatot az önkormányzat 
szakfeladaton, vagy intézménye útján nem tud ellátni a Képviselı-testület jogi és 
természetes személyekkel közmővelıdési megállapodást köthet.

(2) A közmővelıdési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos 
módon nyilvános pályázatot kell kiírni, a pályázati és a megállapodási feltételek 
pontos megjelölésével. A pályázati és az elbírálási határidı egyaránt 30 nap. A 
pályázatokat –  a Zala Megyei Közmővelıdési Intézet bevonásával –  szakértıi 
bizottsággal kell véleményeztetni.

9.§ (1) A Mővelıdési Ház és az IKSZT munkatársa szervezi a hagyományos, 
évente megrendezésre kerülı programokat:

a) Farsang
b) Március 15-i megemlékezés
c) Gyermeknap
d) Anyák Napja
e) Hısök Napja
f) Szántói Nyári Vigasságok
g) Búcsú
h) Szüreti Felvonulás
i) Október 23-i megemlékezés



j) Töklámpák éjszakája (Ifjúsági Egyesület)
k) Idısek Napja
l) Adventi programok (helyi civil szervezetekkel együttmőködve)
m) Karácsonyi ünnepség
n) Levente találkozó
o) Kiállítások
p) Elıadói estek
q) Szakkörök, elıadások, hangversenyek, foglalkozások gyermekek 

részére

(2) A Gersei Pethı ÁMK együttmőködik az (1) bekezdésben meghatározott 
programok, rendezvények szervezıivel és részt vesz a programok 
lebonyolításában:

a) Farsang
b) Március 15-i nemzeti ünnep
c) Gyermeknap
d) Anyák napja
e) Hısök Napja
f) Október 23-i megemlékezés
g) Adventi programok
h) Karácsonyi ünnepség

4. A közmővelıdés finanszírozása

10.§ (1) Az önkormányzat közmővelıdési feladatait az önkormányzat 
költségvetésébıl finanszírozza, külön szakfeladaton. Forrása: önkormányzat saját 
bevétele, a központi költségvetésbıl származó normatív támogatás, 
központosított elıirányzatokból származó összeg és az elkülönített állami 
pénzalapokból, alapítványi forrásokból pályázati úton elnyert összegek.
(2) A 4.§-ban és az 5 §-ban megjelölt feladatok ellátásának finanszírozását a 

képviselı-testület a mindenkori éves költségvetésében elfogadott elıirányzatok 
szerint határozza meg.

11.§ Az önkormányzat a közmővelıdési feladatok ellátására heti 40 órában 
foglalkoztat szakembert. 

12.§ (1)  A közösségi színtér díjmentes és díjköteles szolgáltatások körérıl a 2. 
számú melléklet rendelkezik.
(2) A közösségi színtér aktuális évre szóló bérbeadási összegeit az 
önkormányzat éves költségvetés évenkénti tárgyalásakor kell meghatározni. 

13.§ (1) Az önkormányzat éves költségvetésében évente pénzügyi alapot különít 
el a civil közösségek, érdekvédelmi szervezetek (kivéve pártok) támogatására.
(2) A Képviselı-testület pályázatot ír ki a támogatásra minden év februárjában, 
majd március 31-ig dönt.



5. Vegyes és záró rendelkezések

14.§ (1) Az önkormányzat nonprofit szervezettel kötött megállapodását az 1. 
számú függelék tartalmazza.
(2) A közmővelıdési feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzattal 
együttmőködı szervezetek, intézmények felsorolását a 2. számú függelék tartal-
mazza.

15.§ (1) A rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Zalaszántó község 
Önkormányzati Képviselı-testületének a helyi közmővelıdésrıl szóló 10/2002. 
(VI.19.) számú önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.

Zalaszántó, 2011. január 31.

Farkas Lajos Gecse Ágnes
Polgármester körjegyzı

Kihirdetve: 2011. február 1.

Gecse Ágnes
körjegyzı



1. számú melléklet
A 4/2011. (II. 1.) számú önkormányzati rendelethez

Mővelıdési Ház és IKSZT használati szabályai

1. Zalaszántó Község Önkormányzatának felügyelete alapján mőködik a Mővelıdési 
Ház, valamint az IKSZT.

2. A Mővelıdési Ház és az IKSZT a nyitva tartási idıben látogatható.1

HÉTFİ SZÜNNAP

KEDD 12:00 – 18:00

SZERDA 14:00 – 20:00

CSÜTÖRTÖK 13:00 – 19:00

PÉNTEK 14:00 – 20:00

SZOMBAT 15:00 – 21:00

VASÁRNAP Szükség szerint, rendezvények 
alkalmával

3. 14 éven aluli gyermekek csak a részükre tartott programokat látogatják! 
4. A közösségi színterek tulajdon védelme minden látogató kötelessége. A 
felszerelés és a bútorzat rongálása tilos! Aki kárt okoz, köteles azt 3 napon belül 
megtéríteni! 
5. A rendre és a tisztaságra ügyelni kell! 
6. A Mővelıdési Házban étel-és italforgalmazás csak a büfé bérlıjét illeti meg.
7. Ittas egyének a Mővelıdési Házat és az IKSZT-t nem látogathatják! A rendezvény 
alatt ittassá vált személy a rendezı felszólítására köteles elhagyni az intézményt! 
8. Tanfolyamokon, szakkörökön csak a csoport tagjai tartózkodhatnak. Gyermekek 
részére szervezett rendezvényen szülı kísérıként részt vehet! 
9. A rendezvények végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket! 
10. Dohányozni csak a kijelölt helyeken lehet! 
11. Aki a Házirend ellen vét, ideiglenesen eltiltható a közösségi színtér látogatásától. 
12. A rendezvényért felelıs személy a kulcsot a rendezvény kezdete elıtti órában 
(szükség esetén egyeztetve) veheti át átadás-átvételi elismervény ellenében, 
amelyen aláírás személyes felelısséget vállal a Ház felszerelésének, és azok 
állapotának megırzéséért. 
13.A helyiségek ajtaját használaton kívül minden esetben zárva kell tartani.
14. Minden rendezvény tervezett idıpontja elıtt legalább két héttel a szervezınek 
meg kell keresnie a közösségi színtér, egyeztetni az idıpontot, és egyéb dolgokat.
 Ha egy rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a bejelentett idıpont elıtt egy 
héttel köteles tájékoztatni a ház vezetıjét. 

1 Módosította 10/2012. (III. 29.) Önkormányzati rendelet. Hatálybalépés napja: 2012. április 1.



15. A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményrıl a vezetıt 
haladéktalanul, értesíteni kell. 
16. A rendezvény végeztével a szervezı mihamarabb visszajuttatja az átvett kulcsot 
a vezetınek, az átadás-átvételi elismervény ellenében. 
17. A Mővelıdési Ház, valamint az IKSZT feladata a község kulturális és közösségi 
életének szervezése, lebonyolítása. Helyt ad az iskola és az önkormányzat 
rendezvényeinek, állami és társadalmi ünnepeknek.
18. A Mővelıdési Házat és az IKSZT-t minden érdeklıdı látogathatja, igénybe veheti 
kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszerelését és más eszközeit. Az 
igénybevétel elızetes egyeztetés alapján, a kulcsok átadásával és teljes körő 
felelısség vállalásával történhet.
19. A belépıdíjas rendezvények látogatásának elıfeltétele a jegyvásárlás.
20. Belépıjegyes rendezvényeken a résztvevı az ellenırzı szelvényét megırizni 
köteles, azt kérésre vagy a terembe való visszaérkezéskor külön felhívás nélkül a 
rendezıknek vagy a felügyeletet végzı személynek köteles bemutatni.
21. Az érdeklıdık zavartalan mővelıdését és szórakozását a közösségi és társas 
élet szabályainak megfelelı kulturált magatartással segítse elı minden látogató.
22. Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és 
felszerelésének anyagi felelısséggel történı használata, a tisztaság és a rend 
megóvása minden látogató kötelessége.
23. A látogatók személyes tárgyainak megóvásáért az intézmény nem vállal 
felelısséget.
24. Az intézmény munkatársainak, a rendezıknek, a rendırségnek és tőzoltóknak az 
utasításait minden látogató köteles végrehajtani.
25. A közösségi színtér bérbeadása, a bérleti szerzıdés megkötése és a bérleti díj 
befizetése és a kulcsok átadása a Körjegyzıségen történik a polgármester írásos 
engedélyének megfelelıen. 
26. A mővelıdésszervezı a rendbontókat ideiglenesen vagy véglegesen kitilthatja az 
intézmény területérıl.
27. A házirend betartása minden látogató számára kötelezı.



                 2. számú melléklet
a 4/2011. (II. 1.) számú önkormányzati rendelethez2

Közmővelıdési színterek díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak köre

1. Díjmentes szolgáltatások:
1.1 Mővelıdési Ház és IKSZT termeinek, felszerelésének, berendezésének és az 

alkalmazottak munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, 
kulturális célú közösségek és civil szervezetek számukra bevétel nem képezı 
szervezeti, közmővelıdési, közösségi tevékenysége, valamint mindazon 
önkormányzati tevékenység, mely az önkormányzatnak közvetlen kiadással 
nem jár.

1.2 Mindaz a tevékenység, amelyet az önkormányzat célzott feladatként 
finanszíroz.

2. Díjköteles szolgáltatások
2.1 Minden nem kulturális vagy üzleti célú tevékenység díjköteles.
2.2 Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, mely az önkormányzatnak 

saját költségvetésébıl közvetlen kiadással jár.

3.A szolgáltatás díjának mértéke
3.1 A közösségi színterek kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig 

díjköteles.
3.2 A nem kulturális vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint 

állapítandók meg évente.

4. Terembérleti díjak
A terembérleti díjak megállapítása közösségi színterek szerint:

Mővelıdési     Ház  
Kisterem Nagyterem

Vásárok, 
termékbemutatók

4.000 Ft 11.000 Ft

Munkahelyi rendezvények 6.000 Ft 16.000 Ft
Családi rendezvények 6.000 Ft 16.000 Ft

Gersei     Pethı     Kúria,     IKSZT  
Terem

Tréning, elıadás 5.000 Ft
Munkahelyi rendezvény 10.000 Ft
Családi rendezvény 10.000 Ft
Kézmőves foglalkozás 5.000 Ft
Közösségi sport 5.000 Ft

4.2 A helyi lakosság által szervezett  kézmőves foglalkozások, közösségi sport
2 Módosította a 27/2011. (XII. 22.) Önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. január 1. napjától.



       rendezvények esetében a terembérlet díjmentes.



2. számú függelék

A közmővelıdési feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat-

tal együttmőködı szervezetek, intézmények:

Zalaszántó és Vindornyalak Községek Körjegyzısége
Zalaszántói Tőzoltó és Polgárır Egyesülettel
Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ iskolája
Gersei Pethı Általános Mővelıdési Központ egységes óvodája-bölcsödéje
Zalaszántóért Ifjúsági és Kulturális Egyesület
Három Hegy Egyesület
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédı Egyesület
Petıfi Sport Egyesület
Idısek Klubja, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Zalaszántó község Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Katolikus Egyház


