
Tájékoztató a 2021. szeptember 13-án megtartott Pénzügyi Bizottsági ülésen megvitatott 

előterjesztésünkhöz (Művelődési Ház) 

 

2020. október 1-jén lépett életbe a Kismaros Község Önkormányzat 13/2020. (IX.21.) számú 

rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 9/2019. (VIII.26.) számú rendelet 

módosításáról. Ennek értelmében a Művelődési Ház termeit és ingóságait a rendeletben 

meghatározott bérleti díjak ellenében köteles kiadni. Intézményvezetőként minden rendszeres 

bérlőnknek módosítottam a terembérleti szerződését. Három bérlőnk levélben fordult a 

Kismaros Község Testületéhez a díjak eltörléséért, hiszen évek óta térítésmentesen használjál 

helyiségeinket.  

A három bérlőnk: 

1, Nyugdíjas Klub 

Heti egyszer 2,5 órában használja a Kistermünket. Ennek kedvezményes ára alkalmanként 3750 

Ft lenne. Ez havonta 15 000 Ft költséget jelentene a klubnak, ami megközelítőleg évente 150 000 

Ft kieső bevételt jelent a Művelődési Háznak. Átlagos létszám alkalmanként 40 fő. A 47 éve 

fennálló klub soha nem fizetett a termeink használatáért és nagyon sokat tesznek a település 

nyugdíjasaiért. Nagy segítséget kap tőlük az Önkormányzat a Szép korúak napja rendezvény 

megrendezésében. 

2, Marus Táncegyüttes 

Heti egyszer 1,5 órában használja a Nagytermünket. Ennek kedvezményes ára alkalmanként 3750 

Ft lenne. Ez havonta 15 000 Ft költséget jelentene a klubtagoknak, ami megközelítőleg évente 

150 000 Ft kieső bevételt jelent a Művelődési Háznak. A táncegyüttes mindig ingyenesen lép fel a 

Művelődési Ház és az Önkormányzat rendezvényein. Ha ezekért a fellépésekért fizetnünk kellene 

az sokkal nagyobb költséggel járna, mint amit az éves kieső bevételünk jelent. 

3, Senior Ping-pong Klub 

Heti egyszer 3 órában használja a Nagytermünket. Ennek kedvezményes ára alkalmanként 7500 

Ft lenne. Ez havonta 30 000 Ft költséget jelentene a klubnak, ami megközelítőleg évente 300 000 

Ft kieső bevételt jelent a Művelődési Háznak. Átlagos létszám 8-10 fő. A klub átlagéletkora 70-80 

év. Ebben a korban nagy szükség van a mozgásra. Településünkön és a környéken ez az egyetlen 

ilyen lehetőség. Az idős klubtagoknak nagy megterhelést jelentene a költség megfizetése. 

 

Kérem a Pénzügyi Bizottságot az ügyekben való döntését. 

         Nagy Andrea 

       Intézményvezető 

Kismaros, 2021. szeptember 8. 










