
 

  ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE 

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 

 

 

 

67/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATA 
a kultúrotthonok bérleti és használata szabályzatának és  díjszabásának jóváhagyásáról a Vetés 

községhez tartozó településeken, valamint a temetői ravatalozók bérlése után fizetendő illetékek 

jóváhagyásáról 

 

 

 

Tekintettel a határozattervezetre, Vetés község polgármesterének indokló 

előterjesztésére, a polgármester szakapparátusa szakosztályának beszámolójára, valamint Vetés 

község Helyi Tanácsa szakbizottságának beszámolójára, 
Vetés község Helyi Tanácsa, Vetésben Kulturális Központ létesítésének jóváhagyására 

vonatkozó 25/2017.április 26-i Határozata előírásai alapján,  
A helyi közpénzügyre vonatkozó aktualizált 273/2006-os számú Törvény 30. cikkely (1)-

(6) terjedő bekezdése, valamint az aktualizált Törvénykönyv IX. cím alatt szereplő: Helyi adók 

és illetékek 454. cikkely g) betűje előírásai értelmében, 

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-

es számú Törvény 36-os cikkely (2)  bekezdés c) betűje és  a 45. cikkely (2) bekezdés c) betűje 

alattiakban foglaltak 

Vetés község Helyi Tanácsa a 207. december 20-ra összehívott közgyűlésén 

 

    ELHATÁROZZA: 

 

      1 cikkely. Jóváhagyja a kultúrotthonok bérleti és használati Szabályzatát a Vetés községhez 

tartozó településeken, a jelen Határozat szerves részét képező I-es számú Függelékben foglaltak 

szerint. 

      2. cikkely.  Jóváhagyja a kultúrotthonok bérleti díjszabásának mértékét Vetés községben, a 

jelen Határozat szerves részét képező Függelékben foglaltak szerint. 

      3. cikkely.    Jóváhagyja a temetők ravatalozóinak bérlése után fizetendő illetékek mértékét 

Vetés községben, a jelen Határozat szerves részét képező II-es számú Függelékben foglaltak 

szerint.  

      4. cikkely.  Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község polgármesterét, a 

község kultúrközpontját, valamint a polgármesteri hivatal keretében működő költségvetési, 

könyvelési, közbeszerzési, helyi illetékek és adók, irodát. 

     5. cikkely. Jelen Határozatot közlik a Szatmár Megyei Prefektúrával, és köztudomásra 

hozatal végett kifüggesztik a hivatal székhelyén, valamint közzé teszik Vetés község hivatalos 

honlapján és a helyi érdekeltségű Vetési Naplóban.  

Vetés, 2017. december  20-án, 

 

Üléselnök,     Ellenjegyzem, 
CRIȘAN BOGDAN                           Anca- Maria Pop jogász  

                 községi jegyző 

 



Jelen határozatot az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es számú helyi közigazgatási Törvény 45. 

és 98. cikkely előírásai betartása mellett fogadták el. 
Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen levő tanácsosok száma – 14, hiányzó tanácsosok száma – 1, mellette szavazók 

száma – 14, ellene szavazók száma -0, tartózkodók száma -0 
 

 

 

 

I-es számú FÜGGELÉK a 67/2017-es számú Helyi Tanács Határozathoz 

 

 

 

KULTÚROTTHONOK BÉRLÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 

SZABÁLYZAT A VETÉS KÖZSÉGHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN 

 

 

I.        Általános rendelkezések. 

 

1. A Vetés, Óvári és Decebal településeken található kultúrotthonok, Vetés község Kulturális 

Központja adminisztrálásába tartoznak, jogi személy nélküli kulturális létesítmények, a 

polgármester szakapparátusa keretében működő részleg, melyeket a 2017. április 26-án 

jóváhagyott 25-ös számú Helyi Tanácsi Határozat alapján létesítettek a kulturális 

létesítmények tevékenységének létesítésére, szervezésére és bonyolítására vonatkozó 

aktualizált 118/2006-os számú Sürgősségi Kormányrendelet előírásai értelmében. 

 

2. A kultúrotthonok adminisztrálása és vagyonkezelése a Vetés község Polgármesteri 

Hivatala Kulturális részlegének alkalmazottai feladata és felelőssége.  

 

3. A kultúrotthonok működésének és fenntartásának költségeit az alábbiak szerint biztosítják: 

a) Vetés község helyi költségvetéséből fedezik a helyi hatóság, oktatási intézmények 

vagy partnerszervezetek (egyesületek vagy alapítványok, Helyi Akciócsoport, 

gazdálkodó szervezetek, templomok, stb.) által szervezett közérdekű tevékenységeket, 

eseményeket; 

b) Vetés község helyi költségvetéséből fedezik a kulturális eseményeket és előadásokat, a 

szórakoztató műsorokat és szabadidős foglalkozásokat, kiállításokat, stb. a szervezők 

személyétől függetlenül; 

c) .a magánrendezvények szervezéséből befolyó bérleti díjakból: lakodalom, keresztelő, 

születésnap, bál, egyéb rendezvények, stb. származó bevételekből, illetve a 

berendezések és köztisztaság kifizetéséhez való hozzájáruláshoz 

 

4. A bérleti díj, és a berendezések, valamint a köztisztaság után járó költségek befizetése 

Vetés község polgármesteri hivatala pénztáránál történik, és a község helyi költségvetését 

képezi. 

 

II.            Rendezvények szervezése a kultúrotthonokban 

 

5. Rendezvények szervezéséről, a szervező kilététől függetlenül, értesíteni kell a község 

Kultúrközpontját, melyben közlik: 

- az esemény jellegét; 

- az esemény lebonyolításának időpontját; 

- a kultúrotthon igénylésének periódusát; 

- a részt vevők körülbelüli létszámát; 

- a konyhahasználat és/vagy étkészlet használata igénylését, esetenként.  

 

 



 

 

6. Abban az esetben, ha magán jellegű rendezvényt szervezése céljából bérelik ki a kultúr- 

otthont, a 3. a) pontban rögzítettek értelmében, a bérbevételi szándékkal egy időben ki kell 

fizetni a bérbevételi díjszabást, valamint a garanciát, amint az a II. számú Függelékben 

meg van állapítva. 

Magán rendezvények szervezése esetén, a bérlési szándék bejelentésekor a 3. a) pontban 

rögzítettek értelmében az kultúrotthon átadása-átvétele jegyzőkönyv alapján történik, 

amelyben feljegyzik: 

- a kultúrotthon átadásának pontos dátumot és időpontját a szervezőknek, illetve az 

átvétel dátumát és időpontját a szervezők által; 

- a bútorzat leltárát (asztalok, székek és padok), a konyha felszerelését, illetve a bérbe 

adott edényeket, amennyiben ez fennáll; 

- az ivóvíz-, villany-, és gázórák állását, feltüntetve külön-külön az egyes szolgáltatásért 

fizetendő árat mértékegységenként. 

 

7. A magánrendezvény szervezői a 3. pont c) betűje alatt összefoglaltak értelmében kötelesek 

kiegyenlíteni a használt szolgáltatások és köztisztaság ellenértékét azon az áron, amelyet a 

szolgáltató alkalmaz a hatósággal szemben az érvényben levő szerződések értelmében, az 

átadásnál és átvételnél leolvasott órák állásának megfelelően. 

 

8. A közérdekű vagy magán rendezvények szervezői kötelesek megőrizni a kultúrotthon 

tisztaságát, az épület, a bútorzat és egyéb felszerelés épségét, és anyagi felelősséget 

vállalnak a belső szabályzat betartásának elmulasztása esetében, illetve az átvett javak 

tönkretételéért vagy a leltárban keletkezett hiányért.  

 

 

9. Magánrendezvények szervezésének kibérelésekor a 3. pont a) betűje alatt foglaltak 

értelmében, a kultúrotthont át kell adni két nappal a rendezvény időpontja előtt. Az átadás 

az eseményt követő reggel történik. 

Rendkívüli esetekben, az átvétel még egy nappal előbb is megtörténhet, a kultúrotthon 

feldíszítése vagy az élelmiszereknek a hűtőben való elhelyezése szükségességének 

esetében. 

 

10. A helyszín átadása a bérbeadó által történik a polgármesteri hivatal egy képviselője 

jelenlétében, átadáskor minden esetben feljegyzik a közhasznú szolgáltatások óráinak 

állását és megállapítják a kifizetésre kerülő összegeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A 67/2017-es számú Helyi Tanácsi Határozat II-es számú Függeléke 

 

 

A RENDEZVÉNYEK SZERVÉZÉSE ILLETÉKEINEK ÉS BÉRLETI DÍJÁNAK 

MÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA VETÉS KÖZSÉG KULTÚROTTHONJAINAK 

KIBÉRLÉSE ESETÉN 

 

 

 

SOR-

SZÁM 

TEVÉKENYSÉG BÉRLETI DÍJ 

lej/rendezvény 

MEGJEGYZÉSEK 

 

1. 

Kulturális rendezvények szervezése: 

színházi előadások, cirkusz, iskolai 

ünnepélyek, kiállítások, stb. 

 

--- 

 

Nem jár bérleti díjjal 

 

2. 

Magán vagy közérdekű események 

szervezése : összejövetelek, gyűlések, 

találkozók, termékbemutatók,  

állásajánlatok, stb.  

 

--- 

 

Nem jár bérleti díjjal 

3. Magánrendezvények szervezése : 

lakodalmak, eljegyzések, születésnapok, 

keresztelők, egyebek, 50 fő alatt, 

konyhahasználat nélkül 

100  

 

4. 

 

Magánrendezvények szervezése : 

lakodalmak, eljegyzések, születésnapok, 

keresztelők, egyebek, 50 fő alatt, 

konyhahasználattal 

100 + a víz-, 

villany-, és 

földgázfogyasztás 

elszámolása 

 

300 lejes garanciát 

kell letétbe helyezni 

 

5. 

Magánrendezvények szervezése : 

lakodalmak, eljegyzések, születésnapok, 

keresztelők, egyebek, 50 fő fölött, 

konyhahasználattal  

200 + a víz-, 

villany-, és 

földgázfogyasztás 

elszámolása 

 

300 lejes garanciát 

kell letétbe helyezni 

 

 

6. 

 

 

A konyha és hűtőkamra használata, a 

kultúrotthon kibérelése nélkül 

100 + villany-, és 

földgázfogyasztás 

elszámolása 

 

7. Az edények bérbeadása 50 fő fölött 200  

8. A ravatalozó használata a temetőkben 70  

 

 


