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256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. §-ban, illetve  

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közművelődési, könyvtári és múzeumi 

feladatainak ellátásáról szóló 14/2011. (V. 05.) számú önkormányzati rendeletének 7.§ (1) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) önkormányzati rendeletét az 

alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Kultúra Háza nyitvatartási rendjét az alábbi táblázat 

szerint határozza meg: 

Az intézmény nyitvatartási rendje 

 

Intézmény Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

Könyvtár zárva 9:00-17:00 9:00-18:00 9:00-18:00 9:00-17:00 9:00-15:00 zárva 

Művelődési 

Ház 

 
Törzsmunkaidő 

 

Látogatók 

számára 

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 zárva zárva 

A törzsmunkaidőn túl is nyitva a klubok, szakkörök és egyéb előre bejelentett rendezvények 

befejezéséig. 

Múzeumi 

Kiállítóhely 

zárva 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 zárva 

 

 

2. A Képviselő-testület az ingyenes használatra jogosultak körét, továbbá a 

helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Az ingyenes használat joga megilleti: 

- az intézmény keretén belül működő szakkörök és klubok tagjait, 

- a Bihari János Zeneiskola tanulóit a felsorolt esetekben: félév- illetve évzáró 

hangversenyek, zenekari próbák, versenyre való felkészülések alkalmával, 

- az abonyi, kulturális céllal létrejött civil szervezeteket, amelyek nem részesülnek 

rendszeres állami támogatásban és nem egyházhoz tartoznak, 

 



Amennyiben nem csak a tagok vesznek részt ezen a rendezvényen, hanem kívülállók 

is, akkor ezeknek a szervezeteknek is bérleti díjat kell fizetni. 

Az a civil szervezet, amely nem kizárólag kulturális céllal alakult, bérleti díjat köteles 

fizetni a termék használatáért. 

 

A helyiségek bérleti díj ellenében történő használata: 

A fent meghatározott esetekben, ha a rendezvényből bevétel származik, akkor nem díjmentes 

a terem és eszközhasználat. 

 

Díjköteles, jövedelemszerző esetekben az alábbi bérleti díjak érvényesek: 

Termek Alkalomszerű Rendszeres 

Ingyenes 

használtra 

jogosultak 

részére 

Egyéb esetekben Ingyenes 

használtra 

jogosultak 

részére 

Egyéb esetekben 

történő igénybevétel esetén 

Aula 5000 Ft/óra 10.000 Ft/óra - - 

Színházterem 10.000 Ft/óra 30.000 Ft/óra - - 

Kamaraterem 2500 Ft/óra 3500 Ft/óra 2000 Ft/óra 5000 Ft/óra 

Szakköri 

helység 

2000 Ft/óra 2500 Ft/óra 1500 Ft/óra 5000 Ft/óra 

 

3. A Képviselő-testület kezdeményezi a Kultúra Háza vendéglátó ipari egységének 

hasznosítására pályázat kiírását azzal, hogy a bérleti díj minimális összegét: 

80.000 Ft+Áfa/hó + rezsi költségben javasolja meghatározni. 

 

4. A Képviselő-testület elrendeli a Kossuth relief és a két 1848-al kapcsolatos 

emléktábla elhelyezését a vendéglátó ipari egység ablakai melletti kőfalon olyan 

formában, hogy fent helyezkedjen el a relief, alatta pedig a két tábla egymás 

mellett. 

 

5. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a Kultúra Háza 

akkreditációját kezdje meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Korbély Csabáné intézményvezető 

Végrehajtásban közreműködik:  
Titkárság 

A határozatról értesül:  

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

2. Parti Mihály alpolgármester 

3. Dr. Balogh Pál jegyző 

4. Kelemen Tibor aljegyző 

5. Képviselő-testületi tagok    

6. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely       

7. Korbély Csabáné  

8. Bakosné Kocsi Judit 

 

 



      K.m.f. 

 

 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   Dr. Balogh Pál s. k. 

      polgármester                        jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. szeptember 27. 

 

 

 

Bevíz Barbara 

        jkv 

 

 

 


