
1. melléklet az 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelethez 

 

Bánk Község Önkormányzata 

közösségi színtereinek használati szabályzata 

 

Bánk Község Önkormányzata a település közművelődési közösségi színtereinek használati 

szabályzatát az alábbiakban határozza meg.  

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlása 

közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél.  

 

A község közösségi színtereinek szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a 

használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg közösségi színtereit, amelyet a 

közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közművelődési helyszínekként 

működtet. 

 

1. Közösségi színterek, közművelődési helyszínek: 

a) Községi Könyvtár, 2653 Bánk, Petőfi út 1. 

b) Szabadtéri Víziszínpad és lelátó, 2653 Bánk, Tóparti sétány, 128 hrsz. 

c) Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kulturális terme, 2653 Bánk, Hősök 

tere 10. 

d) Leveleki Üdülő nagyterme, 2653 Bánk, Tóparti sétány 1. 

e) Önkormányzati Hivatal Rendezvényterme, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

f)  Ifjúsági Klubhelyiség, 2653 Bánk, Kis utca 1. 

g) Bánki Közösségi Ház, 2653 Bánk, 240 hrsz 

h) Mari néni háza, 2653 Bánk, Petőfi út 27. 

 

2. Közösségi színterek (Községi Könyvtár kivételével) fenntartója: 

 

Bánk Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

 

3. Közösségi színterek igénybevételének szabályozása 

 

− A helyiség/helyszín igénybevételét, legalább 8 munkanappal a tervezett igénybevétel 

előtt írásban, vagy szóban kell kérni a polgármestertől. A polgármester a nyitvatartási 

időben az egyéb programok időpontjainak figyelembevételével biztosítja a 

helyiség/helyszín használatát az igénylőnek.  

 

− A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként 

nyilvántartásba vett polgármester jelöltek, képviselőjelöltek, valamint az országgyűlési 

képviselő-választáson jelöltként nyilvántartásba vett személyek egy-egy alkalommal 

ingyenesen vehetik igénybe a közösségi színtér helyiségeit – az Önkormányzati Hivatal 

Rendezvényterme és az Ifjúsági Klubhelyiség kivételével - kampányrendezvény tartása 

céljából. 

 



− Az önkormányzat a bánki székhelyű, Bánkon működő civil szervezetek részére 

díjmentesen biztosítja a közösségi színterek igénybevételét. 

 

− A közösségi színtér használata során a házirend betartása kötelező. 

 

− A közösségi színterekhez kapcsolódó technikai eszközök nem kölcsönözhetők.  

 

 

4. A közösségi színtér helyiség/helyszín díjmentes és díjköteles használata 

 

Díjmentes tevékenységek és szolgáltatások: 

− a fenntartó önkormányzat és szerveinek szervezésében megvalósuló rendezvények, 

− a bánki székhelyű, Bánk településen működő civil szervezetek általi igénybevétel, 

− a lakosság ingyenes egészségügyi szűrése/vizsgálata, 

− a saját művészeti csoportok, öntevékeny körök tevékenysége, 

A díjmentes igénybevétel alkalmával a rendezvény szervezője haszonszerző tevékenységet nem 

folytathat. 

 

Díjköteles tevékenységek és szolgáltatások: 

 

− üzleti célú tevékenységekre való igénybevétel 

− az e szabályzatban meghatározott jelöltek választási kampányának biztosítása, 

− mindazon tevékenységek, melyek a díjmentes tevékenységek és szolgáltatások között 

nem kerültek felsorolásra. 

 

5. A helyiség/helyszín használatára vonatkozó megállapodás 

 

A közösségi színtér helyiség/helyszín használatára vonatkozó írásbeli megállapodás 

megkötésére a polgármester jogosult, indokolt esetben előzetes képviselő-testületi döntés 

alapján.  

A közösségi színtér használatért fizetendő díj összegét a polgármester határozza meg, melyet a 

megállapodásban foglaltak szerint kell az Önkormányzat részére megfizetni.  

 

6. A Közösségi színterek általános házirendje 

 

A közösségi színteret, helyiséget nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe 

veheti kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.  

 

A közösségi színtér helyiség/helyszín megállapodás keretében történő igénybevétele esetén az 

igénybevevő teljeskörű felelősséggel tartozik a helyiségért/helyszínért, valamint annak 

berendezési, felszerelési tárgyaiért, egyéb eszközeiért. 

 

A közösségi színtér szolgáltatásainak igénybevétele közben a használók nem sérthetik egymás 

és harmadik személy vallási, világnézeti, politikai, ízlésbeli beállítottságát, személyiségéhez 

fűződő jogait. A közösségi színtér helyszínein minden látogató köteles a közösségi és társas 

élet szabályait betartani, kulturált magatartást tanúsítani. 

 

A közösségi színtérként működő helyiség/helyszín, közösségi célokat szolgál, ezért védelme, 

berendezésének és felszerelésének anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend 

megóvása minden látogató kötelessége. 



 

A látogató személyes tárgyainak megóvásáért az önkormányzat felelősséget nem vállal. 

A közösségi színtér helyiségeiben/helyszínein 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő, vagy 

felnőtt korú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

 

A házirend, jogvédelmi előírások betartásáért, valamint betartatásáért az erre kijelölt személy 

felel. 

 

A házirend betartása, minden látogató számára kötelező. 

 

 

7. A nyitva tartás rendje 

 

Községi Könyvtár, 2653 Bánk, Petőfi út 1. 

• szerda: 15:00-17:00 

• szombat: 10:00-12:00 

 

Szabadtéri Víziszínpad és lelátó, 2653 Bánk, Tóparti sétány, 128 hrsz. 

• Hétfő-Vasárnap: 0-24 

 

Bánki Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat kulturális terme, 2653 Bánk, Hősök tere 10. 

• igény szerint, illetve az egyes rendezvényekhez, foglalkozásokhoz igazodva  

 

Leveleki Üdülő nagyterme, 2653 Bánk, Tóparti sétány 1. 

• Hétfő-Vasárnap: 8.00-16.00, illetve igény szerint az egyes rendezvényekhez igazodva 

 

Önkormányzati Hivatal Rendezvényterme, 2653 Bánk, Hősök tere 11. 

• Hétfő-Péntek: 9.00-16.00, illetve igény szerint az egyes rendezvényekhez igazodva 

• Szombat-Vasárnap: igény szerint az egyes rendezvényekhez igazodva 

 

Ifjúsági Klubhelyiség, 2653 Bánk, Kis utca 1. 

Hétfő-Vasárnap: igény szerint 

 

Bánki Közösségi Ház, 2653 Bánk, 240 hrsz. 

• igény szerint, illetve az egyes rendezvényekhez, foglalkozásokhoz igazodva  

 

Mari néni háza, 2653 Bánk, Petőfi út 27. 
• igény szerint, illetve az egyes rendezvényekhez, foglalkozásokhoz igazodva  

 
 


