
Madaras község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

6456 Madaras, Báthori u. 1.

Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzata,
használatának rendje

Madaras  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  muzeális  intézményekről,  a
nyilvános  könyvtári  ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL.  törvény
(továbbiakban:  törvény)  78.  §  (5)  bekezdés  biztosított  jogkörében eljárva a  Petőfi  Sándor
Művelődési  Ház  szervezeti  és  működési  szabályait,  használatának  rendjét  (továbbiakban:
Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg:

I. Általános rendelkezések

1 Madaras  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben
valamint Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési
feladatokról  szóló  1/2002.  (II.  11.)  önkormányzati  rendeletében  meghatározott  helyi
közművelődési  feladatok  ellátására  közösségi  színteret  tart  fenn,  Madaras  község
Önkormányzata telephelyeként.

2 A közösségi színtér neve, címe: Petőfi Sándor Művelődési Ház
6456 Madaras, Dózsa György u. 5.
Telefon: 79/458-093
e-mail: telehaz@madaras.hu

3 A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) betartása kötelező érvényű
a közösségi színtér minden alkalmazottjára, és közösségi színteret igénybe vevő felelős
személyekre (továbbiakban: igénybe vevő), valamint a programok látogatóira.  

II. Feladatok, működés módja

1 Madaras község Önkormányzata a közművelődésről szóló 1/2000. (II. 11) önkormányzati
rendeletben  határozta  meg,  hogy  a  muzeális  intézményekről,  a  nyilvános  könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban meghatározott
feladatok közül mely feladatokat látja el. 

2 Madaras  község  Önkormányzata  a  Petőfi  Sándor  Művelődési  Ház  (továbbiakban:
Művelődési Ház) fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő
közösségei  megfelelő  rendszerességgel  és  időtartamban  vehessék  igénybe  a  színtér
szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek rendelkezésre
álljanak. 

3 A  Művelődési  Ház  éves  munkaterv  alapján  működik,  melyet  Madaras  község
Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hagy  jóvá.  Az  éves  munkatervet  a
művelődésszervező készíti el, és terjeszti a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

4 A Képviselő-testület  a  Művelődési  Ház  éves  munkatervében  határozza  meg  azokat  a
programokat,  melyek  lebonyolításához  költségmentesen  biztosítja  az  helyiségeket,  a
személyi és tárgyi feltételeket – az általa fenntartott és működtetett intézmények igényei
alapján – a működés feltételeit, a felmerülő rezsi költségeket. 

5 Madaras  község Önkormányzatának kezdeményezésére  megvalósuló  programok – pl.:
nemzeti  és  helyi  ünnepek,  falugyűlés,  fórumok,  véradás,  az  önkormányzat



foglalkoztatottjai részére biztosított rendezvények - esetén a helyiségek használata írásos
megállapodás nélkül, ingyenesen biztosított. 

6 A művelődésszervező felelős a munkatervben meghatározott programok lebonyolításáért,
a közösségi színtér törvényes működéséért.

7 A Művelődési Ház – szerződés alapján – az alábbi feladatok ellátását biztosítja:
• a Bácsalmás Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti  Iskolájának Madarasi

Petőfi  Sándor  Általános  Iskolája  és  Alapfokú  Művészeti  Iskolája  részére
térítésmentesen biztosítja a szükséges helyiségek és berendezések használatát, továbbá
a  Madarasi  Gyermek  és  Ifjúsági  Fúvószenekar  részére  a  zenekari  foglalkozások,
próbák és hangszerek tárolásához szükséges helyiségeket

• a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával kötött szerződés alapján a falugazdász részére
ingyenesen irodahelyiséget biztosít az ügyfélfogadás lebonyolítására

• a  BKKM-i  Rendőrkapitánysággal  kötött  szerződés  alapján  a  Művelődési  Házban
került  kialakításra  a  körzeti  megbízotti  iroda  melynek  használata  ingyenesen
biztosított 

• eMagyarország pontként ingyenesen elérhetővé teszi az internetes szolgáltatásokat és
információikat,  biztosítja  továbbá  a  lakosság  részére  a  fénymásolás  és  nyomtatás
lehetőségét.

8 A 6. pontban foglalt szerződések alapján a Művelődési Ház rendszeres programjai:
• Madarasi Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar zenekari próbái 

péntek 19-21 óráig
vasárnap 10-12 óráig

• falugazdász ügyfélfogadása kedd  8-15 óráig
 

III. Nyitvatartási rend

1 A Művelődési Házat csak a nyitvatartási idő alatt lehet használni, a szabályzatban foglalt
kivételekkel.  Művelődéshez  való  joga  alapján  az  intézményt  a  nyitvatartási  időben
minden  érdeklődő  látogathatja,  kulturális  szolgáltatásait  –  a  zártkörű  rendezvények
kivételével – igénybe veheti.

2 A Művelődési Ház nyitvatartási ideje:1

hétfő: 8 - 16 óráig
kedd: 8 - 20 óráig
szerda: 8 - 20 óráig
csütörtök: 8 - 20 óráig
péntek: 8 - 21 óráig
szombat: 8 - 12 óráig
vasárnap: zárva

3 Az  Önkormányzat  éves  munkatervébe  felvett  programok  nyitvatartási  időn  túl  és
hétvégén is lebonyolíthatóak.

4 A Művelődési  Ház  dolgozói  a  munkatervbe  felvett  programok ideje  alatt  készenlétet
kötelesek biztosítani, biztosítaniuk kell továbbá a helyiségek nyitását és zárását. 

5 Nyitvatartási időn kívül a Művelődési Ház területén –  előzetes bejelentést követően –
csak engedéllyel rendelkező személyek tartózkodhatnak, a vagyonvédelmi és tűzvédelmi
szabályok betartásával. 

6 A munkatervben nem szabályozott programokat kizárólag a nyitvatartási idő alatt lehet
lebonyolítani, kivéve ha a program szervezője bérleti díj fizetése ellenében bérbe veszi a
helyiséget.

1 A módosította a 47/2015. (IV. 29.) Kt. határozat



IV. Személyi feltételek

1 A feladatok ellátásához biztosított személyi feltételek: 
• 1 fő művelődésszervező - teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott
• 1  fő  takarítónő  –  részmunkaidőben  (4  órában)  foglalkoztatott  közalkalmazott  (4

órában a könyvtár takarítását látja el) 
2 Az  Önkormányzat  lehetőség  szerint  közfoglalkoztatottak  alkalmazásával  segíti  a

Művelődési Ház működtetésével összefüggő feladatok ellátását.
3 A közalkalmazottak  feletti  munkáltatói  jogokat  Madaras  község  Önkormányzatának

Képviselő-testülete  gyakorolja,  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  Madaras  község
Polgármestere gyakorolja.

4 A foglalkoztatottak részletes munkaköri feladatait a munkaköri leírások határozzák meg.
5 A foglalkoztatottak felelősek a közösségi színtér zavartalan működéséért, a nyitvatartási

idő betartásáért, a tulajdon védelméért valamint a tűzvédelmi szabályok betartásáért és
betartatásáért.

V. A közösségi színtér tárgyi feltételei, vagyonvédelem

1 A Művelődési Ház működéséhez szükséges berendezéseket, felszereléseket, valamint a
működéssel összefüggő közüzemi kiadásokat Madaras község Önkormányzata biztosítja
az éves költségvetéséből.  

2 Az  épületben  kizárólag  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező  vagyontárgyakat  lehet
tárolni. A művelődésszervezőt leltárfelelősség terheli az épület berendezési és felszerelési
tárgyai vonatkozásában. 

3 A Madarasi  Gyermek és Ifjúsági Fúvószenekar vezetője felelős a Művelődési Házban
tárolt – az Önkormányzat tulajdonát képező - hangszerekért és más zenekari eszközökért.

4 Idegen vagyontárgyakat kizárólag a rendezvények ideje alatt lehet az épületen tárolni.  A
rendezvény  (program)  szervezője  köteles  gondoskodni  arról,  hogy  a  rendezvény
lebonyolítása után haladéktalanul minden eszköz, érték elszállításra kerüljön.

5 Más  tulajdonát  képező  vagyontárgyakért  sem  az  Önkormányzat,  sem  a  Művelődési
Házban foglalkoztatottak nem tartoznak felelősséggel. 

6 A  Művelődési  Házból  berendezést,  felszerelést  elvinni  csak  a  művelődésszervező
engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

7 A technikai felszereléseket csak a Művelődési Ház munkatársai kezelhetik.
8 A berendezési és felszerelési tárgyakban szándékosan okozott kárt a károkozónak meg

kell térítenie.
9 A vagyonvédelem biztosítása érdekében az Önkormányzat az épület őrzéséről a riasztó

berendezés útján gondoskodik. 
10 Az épület kulcsaival és a riasztó berendezés kódjával kizárólag az 1. számú függelékben

meghatározott személyek rendelkezhetnek. 
11 Kulcsot másoltatni, vagy más – jogosulatlan személy - részére átadni TILOS! 
12 TILOS továbbá a riasztó berendezés kódját más személy részére átadni.

VI. Használati szabályok

1 A Művelődési Ház kizárólag az e Szabályzatban foglalt rendelkezések betartásával írásos
• megállapodás, vagy
• nem közművelődési célú igénybevétel esetén - bérleti szerződés 
alapján vehető igénybe, az abban meghatározott célra és időben. 



2 A helyiségek rendeltetésszerű  használata,  a  berendezések és  felszerelések  védelme  és
anyagi  felelősséggel  történő  használata,  a  tisztaság  és  a  rend  megóvása  a
foglalkoztatottak, az igénybe vevők és a látogatók kötelessége. 

3 Az épületre vonatkozóan – folyamatosan fennálló - korlátlan használati lehetőség,
illetve  egyes  helyiségek  folyamatos  kizárólagos  használata  senkinek  nem
biztosítható, erre vonatkozó megállapodás vagy bérleti szerződés nem köthető.

4 A Művelődési  Házban  csak  olyan  rendezvények  tarthatók,  amik  közerkölcsöt  nem
sértenek, és nem zavarják a falu lakóinak nyugalmát.

5 A Képviselő-testülete felhatalmazza a művelődésszervezőt a megállapodások és bérleti
szerződések megkötésére.

6 A megállapodásban a használat idejét a művelődésszervező jogosult meghatározni úgy,
hogy  a  program  ne  ütközzön  az  Önkormányzat  programterében  előre  meghatározott
programokkal. A dokumentumokat három példányban kell elkészíteni, melyből egy az
igénybe vevőnél, egy a Művelődési Házban marad, egy példányt az Önkormányzatnak át
kell adni.

7 Az igénybe vevő köteles az e Szabályzatban, valamint a megállapodásban vagy bérleti
szerződésben foglaltaknak maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben az igénybe vevő a
kötelezettségeinek  nem  tesz  eleget,  a  megállapodás  vagy  bérleti  szerződés  azonnali
hatállyal megszűnik.

8 Madaras  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  önszerveződő
közösségek részére – megállapodás alapján, a nyitvatartási időben - heti 2 alkalommal,
maximum 4 órában ingyenes helyiséghasználatot biztosít. Ezt meghaladó igény esetén az
igénybe  vételért  a  Képviselő-testület  határozatában  meghatározott  bérleti  díjat  kell
fizetni.

9 Nem közművelődési célú igénybevétel esetén a bérbe vevő bérleti díjat köteles fizetni. 
10 A bérleti  díjakat  Madaras  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  határozattal

állapítja meg. 
11 A beszedett bérleti díjakat a művelődésszervező a pénzkezelési szabályzatban foglaltak

alapján köteles befizetni az Önkormányzat házipénztárába. 
12 Az igénybe vevő felelős a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakat betartásáért

és betartatásáért, ennek keretében: 
• a helyiségek rendeltetésszerű használatáért,
• a  berendezések  és  felszerelések  védelméért  és  anyagi  felelősséggel  történő

használatáért, károkozás esetén a keletkezett kárt köteles megtéríteni,
• a tisztaság és a rend megóvásáért,
• a jogszabályi előírások teljesítéséért,
• a Szerzői Jogvédő Hivatal felé a rendezvény bejelentésért, a jogdíj megfizetéséért,
• tűzvédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért,
• a  rendezvény  zárását  követően  a  rendrakásért,  a  hulladék  összegyűjtéséért,  az

odaszállított eszközök, anyagok, vagyontárgyak stb. haladéktalanul elszállításáért. 
13 A látogatókra  vonatkozó  szabályokat  az  e  Szabályzat  1.  számú  mellékletét  képező

házirend határozza meg.

VII. Tűzvédelmi szabályok, dohányzás

1 A  foglalkoztatottak  kötelesek  gondoskodni  a  tűzvédelemről  és  a  tűzesetek
megelőzéséről. Ennek érdekében gondoskodni kell a Művelődési Ház Tűzvédelmi
Szabályzatában foglaltak maradéktalan betartásáról,  továbbá az igénybevevőkkel
történő betartatásáról.  

2 A Művelődési Ház dolgozói folyamatosan ellenőrzik: 



• a  rendszeresített  tűzoltó  készülékek,  eszközök meglétét,  azok hozzáférhetőségét,
tűz estén gyors bevethetőségüket,

• a  szükséges  közlekedési,  menekülési  utak,  kijáratok,  átjárati  ajtónyílások  teljes
szélességükben szükséges meglétét

• a helyiségek rendeltetésszerű használatát,  a raktározás és tárolás (raktárak) és az
öltözők rendjét, tisztaságát, anyagok tárolásának, elhelyezésének szabályszerűségét,

• a tüzelő-, fűtő – és főzőberendezések és használatban lévő kémények állagát
• az elektromos berendezések, szerelvények, készülékek állagát,
• a helyiségek rendjét,  tisztaságát,  a  tevékenység során keletkező éghető hulladék

rendszeres feltakarítását
• a  dohányzási  tilalom  betartását,  a  dohányzó  helyeken  a  kulturált  dohányzás

feltételeinek meglétét, betartását
3 A munkaidő után és munkaszüneti napon a lezárt helyiségek kulcsait az épületben

az  e  célra  kijelölt  helyen úgy kell  elhelyezni,  hogy a  megfelelő  kulcs  könnyen
elérhető legyen.

4 A tűzvédelmi szabályok betartása érdekében e helyiségekben csak a Művelődési
Házban sorra kerülő tevékenységhez, rendezvényhez szükséges anyagot, eszközt,
illetve ruházatot szabad tartani.  A rendezvény zárását követően az igénybe vevő
köteles gondoskodni azok elszállításáról.

5 A napi munkaidő végén,  illetőleg a helyiségek rendezvényre történő használatát
követően  a  rendezvényt  felügyelő  alkalmazott  köteles  a  helyiségeket  tüzetesen
átvizsgálni,  és  minden  olyan  okot,  körülményt  megszünteti,  amely  a  helyiség,
illetve a Művelődési Ház elhagyása után tüzet okozhat.

6 A  Művelődési  Ház  épületében  dohányozni  tilos.  Kizárólag  a  kijelölt
dohányzóhelyen megengedett a dohányzás.

VIII. Bélyegzőhasználat

1 A közösségi  színtér  bélyegzőinek használatára  a  művelődésszervező jogosult.  A
művelődésszervező köteles gondoskodni a bélyegzők zárt helyen történő tartásáról. 

2 Bélyegző  felirata:  Petőfi  Sándor  Művelődési  Ház  Madaras  –  középen
Magyarország címerével.

IX. Záró rendelkezések

1 A Szabályzat  2015.  február  10-én lép  hatályba.  A művelődésszervező köteles  e
szabályzat alapján – a szabályzat hatályba lépését követő 15 napon belül - meglévő
megállapodásokat,  szerződéseket  felülvizsgálni,  az  írásos  megállapodásokat
megkötni. 

2 A Szabályzatot  Madaras  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2015.
január 29-én tartott ülésén, az 1/2015. (I. 29.) Kt. számú határozatával jóváhagyta. 

Madaras, 2015. január 29.

Juhász István
polgármester



1. számú melléklet

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ HÁZIRENDJE

A Művelődési  Házat  nyitvatartási  időben – a  zártkörű rendezvények kivételével  -  minden
érdeklődő látogathatja, szolgáltatásait e Házirend feltételeinek kötelező betartásával igénybe
veheti.

A Művelődési Ház nyitvatartási ideje: 
hétfő: 8 - 16 óráig
kedd: 8 - 20 óráig
szerda: 8 - 20 óráig
csütörtök: 8 - 20 óráig
péntek: 8 - 21 óráig
szombat: 8 - 12 óráig
vasárnap: zárva

Az Önkormányzat éves munkatervébe felvett programok nyitvatartási időn túl és hétvégén is
lebonyolíthatóak.

A belépődíjas  rendezvények  látogatásának,  szolgáltatások  igénybe  vételének előfeltétele  a
jegyvásárlás, illetve a megállapított ellenérték megfizetése.

Az  intézmény  területén  minden  látogatónak  –  a  közösségi  és  társas  élet  szabályainak
megfelelően – kulturált magatartást kell tanúsítania.

Az  intézmény  helyiségeinek  és  berendezéseinek  védelme,  felszereléseinek  szakszerű  és
anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak
kötelessége. Az okozott kárt mindenki köteles megtéríteni.

Más tulajdonát képező vagyontárgyakért sem az Önkormányzat, sem a Művelődési Házban
foglalkoztatottak nem tartoznak felelősséggel.
A Művelődési  Ház  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  amennyiben  a  hivatalos  befogadó
képességét eléri a rendezvények látogatóinak a száma, akkor a házat megteltnek minősítse. 
A  Művelődési  Házban  NYÍLT  LÁNG  HASZNÁLATA  TILOS!   AZ  ÉPÜLETÉBEN
DOHÁNYOZNI  TILOS!  KIZÁRÓLAG  A  KIJELÖLT  DOHÁNYZÓHELYEN
MEGENGEDETT A DOHÁNYZÁS.
A  látogatók  és  helyiségbérlők  a  Házirendet  kötelesek  betartani  és  betartatni!

A Házirendet be nem tartókat a Művelődési Ház alkalmazottai felszólíthatják a Művelődési
Ház  elhagyására,  illetve  a  művelődésszervező  a  házirendet  be  nem  tartó  egyénektől  és
csoportoktól az intézmény használatának, látogatásának lehetőségét megvonhatja.
A Házirend 2015. február 10-től hatályos. 

Madaras, 2015. január 29.
Juhász István
polgármester


