
Függelék a Közszolgáltatási Szerződéshez 

I. Közszolgáltató által biztosított közművelődési 

alapszolgáltatások és sport szolgáltatások  
 

Közszolgáltató elsősorban Marcali lakossága közművelődési érdekeinek és szükségleteinek 

biztosítása érdekében a Közszolgáltató székhelyén és telephelyein, közművelődési 

alapszolgáltatásokat és sport szolgáltatásokat nyújt gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek, 

családok és civil szervezetek részére: 

 

Marcali Kulturális Korzó (székhely) - 8700 Marcali, Múzeum köz 2.: 

A Közszolgáltató elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket 

segíti. A közművelődési tevékenységek és a művelődő közöségek számára helyszínt biztosít.   

A Közszolgáltató a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében 

a) közösségfejlesztő programot szervez évente, havonta, alkalmanként, 

b) lehetőséget biztosít a középiskolai diákok közösségi szolgálatára. 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat és ismeretterjesztő 

programokat szervez folyamatosan. 

 

A Közszolgáltató az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit biztosítja, az amatőr 

alkotóknak rendszeresen kiállítási lehetőséget biztosít. 

A Közszolgáltató a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésnek  feltételeit biztosítja 

a) helyi értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 

szervez, 

b) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra megismertetése érdekében programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez  

c) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében állami, nemzeti, társadalmi, egyházi 

ünnepekhez kötődő foglalkozásokat, rendezvényeket szervez. 

 

A Közszolgáltató a kulturális alapú gazdaságfejlesztés érdekében a kulturális turizmus fejlesztése 

érdekében rendezvényeket szervez, az információs és kommunikációs technológiákhoz hozzáférést 

biztosít.  A helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő 

programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását. 

A kulturális turizmus és a helyi értékek átörökítésének elősegítése érdekében a Közszolgáltató helyi 

ajándéktárat és könyvvásárlási lehetőséget biztosít. 

A Közszolgáltató a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében a Kulturális Korzóban a 

Szivárvány Városi Nyugdíjas Egyesületnek térítésmentesen klubhelyiséget biztosít. 

 

Civil Szervezetek Háza (telephely) - 8700 Marcali, Orgona u. 2.  

A Közszolgáltató a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében a Civil Szervezetek Házában 

elsősorban a marcali székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy tevékenységét Marcaliban kifejtő 

civil szervezetekkel 

a) a város kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének fejlődését 
elősegítő közösségfejlesztő programok megvalósításához térítésmentesen klubhelyiséget és 
szakmai segítséget nyújt. A Közszolgáltató köteles térítésmentesen klubhelyiséget 
biztosítani a következő szervezeteknek: 
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- Baglas Néptánc Egyesület 

- Calypso Kórus  

- Calympa Énekegyüttes 

- Marcali Bajtársi Egyesület 

- Marcali Bajtársi Egyesület Dalárda 

- Honvéd Nyugállományúak Klubja 

- Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének Marcali Csoportja 

- Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületének Marcali Kistérségi Csoportja 

- Marcali és Vidéke Horgászegyesület 

- Magyar Vöröskereszt 

b) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, 

a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat szervez 
folyamatosan. 

c) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző 
programokat, tevékenységeket szervez, ehhez a helyszínt biztosítja, 

d) az a) — c) pontokban foglalt közművelődési alapszolgáltatásokhoz szakmai segítséget és 

infrastrukturális támogatást nyújt, valamint 

e) az önkéntes tevékenységeket támogatja a középiskolai diákok közösségi szolgálatával. 

 
A Közszolgáltató a Civil Szervezetek Házában a közművelődési alapszolgáltatásokon kívül az 
egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló mindenkori hatályos törvény 
alapján az esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyszínt biztosít azon civil szervezetek részére, 
amelyek tevékenységükkel az esélyegyenlőség megvalósítását előmozdítják. 

 

Művelődési Ház (telephely) - 8700 Marcali, Széchenyi u. 3.  

 

A Közszolgáltató elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket 

segíti. A közművelődési tevékenységek és a művelődő közöségek számára helyszínt biztosít.   

A Közszolgáltató a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében a gyermekek, az ifjúság, az 

idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, 

együttműködést elősegítő programokat, köztük színházi előadásokat, ismeretterjesztő előadásokat 

szervez folyamatosan. 

 

A Közszolgáltató az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeit biztosítja, az amatőr 

művészeti együttesek előadói művészeti tevékenységhez helyszínt biztosít. 

 

 

Településrészi közösségi házak 

Bizei Ifjúsági Ház (telephely) – 8700 Marcali, Bizei u. 33. 

Bizei Közösségi Ház (telephely) – 8700 Marcali, Bizei u. 53. 

Boronkai Közösségi Ház (telephely) – 8700 Marcali, Gárdonyi u. 23. 

Horvátkúti Közösségi Ház (telephely) – 8700 Marcali, Horvátkúti u. 56. 

Gyótai Közösségi Ház (telephely) – 8700 Marcali, Páll Endre u. 5. 

 

A Közszolgáltató elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét, működésüket támogatja, fejlődésüket 

segíti. A közművelődési tevékenységek és a művelődő közöségek számára helyszínt biztosít.   

A Közszolgáltató a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében 

a) közösségfejlesztő programot szervez évente, havonta, alkalmanként, 

b) lehetőséget biztosít a középiskolai diákok közösségi szolgálatára. 

c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 

generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő és ismeretterjesztő programokat 

szervez folyamatosan 
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A Közszolgáltató a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésnek  feltételeit biztosítja: 

a) helyi értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 
szervez, 

b) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra megismertetése érdekében programokat, 

tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez  

c) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében állami, nemzeti, társadalmi, egyházi ünnepekhez 

kötődő foglalkozásokat, rendezvényeket szervez. 

 

Fürdő és Szabadidő Központ – 8700 Marcali, Rózsa u. 2/A. 

 

A Közszolgáltató biztosítja a szellemi és fizikai rekreáció személyi és tárgyi feltételeit, valamint egyes 

sporttevékenységek személyi és tárgyi feltételeit: 

a) a gyermekek, az ifjúság, az idősek rekreációját segítő, a családi életre nevelő családbarát, a 
generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat szervez 
folyamatosan. 

b) a fizikai egészség megőrzését szolgáló, tevékenységeket szervez, ehhez a helyszínt 

biztosítja, 

c) biztosítja a tárgyi feltételeket az iskolai úszásoktatáshoz 

d) az a) — c) pontokban foglalt közművelődési és sport alapszolgáltatásokhoz szakmai 

segítséget és infrastrukturális támogatást nyújt, valamint 

e) az önkéntes tevékenységeket támogatja a középiskolai diákok közösségi szolgálatával. 

 

 

II. Nyitvatartás 
 

A közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó nyitvatartási munkaórák száma: heti 48 óra (legalább 

heti 6 nap, legalább napi 8 óra, legalább a hét 4 napján magába kell foglalnia a 16:00-19:00 óra közötti 

időszakot). 

 

A Kulturális Korzó (székhely) nyitvatartása: hétfőtől - péntekig 8:00-18:00 óráig, szombaton 14:00-

18:00 óráig. Vasárnap zárva.   

 

A Művelődési Ház nyitvatartása ügyeletessel: hétfőtől-péntekig  8:00  órától  18:00  óráig a közösségek  

foglalkozásaihoz  és  a  rendezvényekhez igazodva.  Szombaton csak rendezvénytől függően.  Vasárnap 

zárva. 

 

A Civil Szervezetek Házának nyitvatartása: hétfőtől-péntekig: 8:00-22:00 óráig, szombaton és vasárnap 

zárva. 

 

Településrészi közösségi házak nyitvatartása: programokhoz igazodik. 

 

A Fürdő és Szabadidő Központ nyitvatartása: a hét valamennyi napján legalább 10.00- 19.00 óra.  

 

Közszolgáltató általános nyitvatartási időn tú1 a meghirdetett programoktól függően is biztosítja a 

nyitvatartást. 

 

 

III. A Közszolgáltató használatába adott helyiségekre vonatkozó terem 

és közösségi tér használati előírások 
 

 

A Közszolgáltató szabad kapacitása terhére heti- és havi rendszerességgel programokat és helyet 
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biztosíthat a marcali polgárok, helyi lakosok és közöségeik, valamint elsősorban marcali székhellyel 

vagy telephellyel rendelkező vagy tevékenységüket Marcaliban kifejtő civil szervezetek rendezvényei 

számára. 

 

A Közszolgáltató részére használatba adott ingatlanok közül az alábbi helyiségek és közösségi terek 

adhatók bérbe a marcali polgárok, helyi lakosok és közöségeik, valamint elsősorban marcali székhellyel 

vagy telephellyel rendelkező vagy tevékenységüket Marcaliban kifejtő civil szervezetek rendezvényei 

számára az alábbi feltételekkel: 

 

1. Kulturális Korzó – 8700 Marcali, Múzeum köz 2. 

 

A termek bérbeadása kizárólag konferenciák, előadások, tanfolyamok szervezésére lehetséges.  Zenés-

táncos rendezvény, bál tartására nem. A teremfoglalás keretében bevételt eredményező 

termék/szolgáltatás, vagy üzleti árusítás nem lehetséges. 

 

A Kulturális Korzó nyitvatartása: hétfőtől - péntekig 8:00-18:00 óráig, szombaton 14:00-18:00 óráig. 

Vasárnap zárva.   

A  fentiektől  eltérő, korábbi/későbbi  nyitás/zárás  időpontját a Közszolgáltatóval egyeztetni kell. 

 

A helyi művelődési közösségek, egyesületek nyitvatartási időben, előzetes egyeztetés alapján, bérleti 

díj megfizetése nélkül használhatják a Kulturális Korzó közösségi tereit, annak infrastruktúrájával 

együtt, kizárólag bevétel nélküli kulturális/közösségi célokra. 

 

Amennyiben nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napon igénylik a művelődési közösségek, 

egyesületek a Kulturális Korzó közösségi tereit, minden esetben egyeztetni kell a többletköltséget 

jelentő ügyelet adásáról, illetve az esetlegesen jelentkező plusz rezsiköltségről.  

 

Az igénybevétel/ rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, illetve annak elengedéséről, 

egyedi elbírálás alapján a Közszolgáltató ügyvezetője dönt. 

  

Ha az igénybevétel (üzleti árusításon kívül) terembérletes kategóriába tartozó céllal történik, akkor a 

Közszolgáltató éves Üzleti tervében meghatározott bérleti díj kerül felszámolásra. A teremfoglalónak a 

bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti berendezkedést és az esemény végén az 

elpakoláshoz szükséges időt is.   

 

A terembérlet nem tartalmazza a hang és fénytechnikai, valamint az oktatástechnikai szolgáltatást. 

Amennyiben szükséges a Közszolgáltató a rendezvényhez, hang és fénytechnikai, illetve 

oktatástechnikai szolgáltatást is nyújt - kizárólag technikai munkatárssal együtt, melynek bérleti díját a 

Közszolgáltató éves Üzleti terve tartalmazza. 

 

 

2. Művelődési Ház Színházterem – 8700 Marcali, Széchenyi u. 3. 

 

A termek bérbeadása színpadot igénylő színházi jellegű műsorok, konferenciák, tanfolyamok, előadások 

(benne a politikai jellegű, vagy célú rendezvények) szervezésére vonatkozik. A teremfoglalás keretében 

bevételt eredményező termék/szolgáltatás, vagy üzleti árusítás nem lehetséges.   

 

A Művelődési Házban bérleti díj fizetése ellenében működik a Marcali Hidas Frigyes Zeneiskola. Emiatt 

a Művelődési Házban csak a színházterem – a hozzátartozó két öltözővel és ruhatárral – 

igényelhető/vehető bérbe.  

 

A nyitva tartási időtől eltérő – korábbi/későbbi nyitás/zárás időpontját a Közszolgáltatóval kell 

egyeztetni.   

 

A helyi művelődési közösségek, egyesületek nyitvatartási időben, előzetes egyeztetés alapján, bérleti 
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díj megfizetése nélkül használhatják a Művelődési Ház Színháztermét, annak infrastruktúrájával együtt.  

Amennyiben a rendezvényük bevételes, kötelesek az esetleges szerzői jogdíjat megfizetni, illetve a 

Közszolgáltatóval történő egyedi megállapodás alapján a jegybevételből százalékos arányt, vagy 

méltányossági bérleti díjat fizetni.  

 

Amennyiben nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napon igénylik a művelődési közösségek, 

egyesületek a színháztermet, minden esetben egyeztetni kell a többletköltséget jelentő  ügyelet  adásáról,  

illetve  az  esetlegesen  jelentkező  plusz rezsiköltségről.   

 

Az igénybevétel/ rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, illetve annak elengedéséről, 

egyedi elbírálás alapján Közszolgáltató ügyvezetője dönt.   

 

Ha az igénybevétel (üzleti árusításon kívül) terembérletes kategóriába tartozó céllal történik, akkor a 

Közszolgáltató éves Üzleti tervében meghatározott bérleti díj kerül felszámolásra. A teremfoglalónak a 

bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti berendezkedést és az esemény végén az 

elpakoláshoz szükséges időt is.   

 

A terembérlet nem tartalmazza a hang és fénytechnikai, valamint a színpadtechnikai szolgáltatást. 

Amennyiben szükséges a Közszolgáltató a rendezvényhez, hang és fénytechnikai, illetve 

színpadtechnikai szolgáltatást is nyújt - kizárólag technikai munkatárssal együtt, melynek bérleti díját a 

Közszolgáltató éves Üzleti terve tartalmazza. 

 

3. Civil Szervezetek Háza – 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

 

A termek bérbeadása színpadot igénylő színházi jellegű kisebb műsorok, konferenciák, tanfolyamok, 

előadások (benne a politikai jellegű rendezvények), üzleti célú árusítás és kisebb zenés-táncos bálok 

szervezésére vonatkozik.   

 

Az épület nyitvatartása kódrendszerrel működik. Az esti 22:00 órás zárás automatikusan történik.  

Szombaton csak a Civil Szervezetek Házában helyet kapott közösségek használhatják az épületet saját 

kódjukkal. A fentiektől eltérő – korábbi/későbbi nyitás/zárás időpontját a Közszolgáltatóval kell 

egyeztetni.   

  

A Házat használó szervezetek, valamint a helyi művelődési közösségek, egyesületek nyitvatartási 

időben, előzetes egyeztetés alapján, bérleti díj megfizetése nélkül használhatják a Civil Szervezetek 

Házának közösségi tereit, annak infrastruktúrájával együtt.   

Amennyiben a rendezvényük bevételes, kötelesek az esetleges szerzői jogdíjat megfizetni, illetve a 

Közszolgáltatóval kötött történő egyedi megállapodás alapján a jegybevételből százalékos arányt, vagy 

méltányossági bérleti díjat fizetni.  

 

Amennyiben nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napon igénylik a művelődési közösségek, 

egyesületek a közösségi teret, minden esetben egyeztetni kell a többletköltséget jelentő ügyelet adásáról, 

illetve az esetlegesen jelentkező plusz rezsiköltségről.   

 

Az igénybevétel/ rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, illetve annak elengedéséről, 

egyedi elbírálás alapján a Közszolgáltató ügyvezetője dönt.   

 

Ha az igénybevétel üzleti, politikai, vagy egyéb (kategóriába nem sorolható) céllal történik, akkor a 

Közszolgáltató éves Üzleti tervében meghatározott bérleti díj kerül felszámolásra. A teremfoglalónak a 

bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti berendezkedést és az esemény végén az 

elpakoláshoz szükséges időt is.   

 

Amennyiben szükséges, a Közszolgáltató hang és fénytechnikai szolgáltatást is nyújt technikai 

munkatárssal együtt a rendezvényhez, melynek bérleti díját a Közszolgáltató éves Üzleti terve 

tartalmazza. 
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4. Fürdő és Szabadidő Központ – 8700 Marcali, Rózsa u. 2/A. 

 

A közösségi terek, uszoda, medencék bérbeadása színpadot igénylő kisebb műsorok, 

sportrendezvények, sportversenyek nyári táborok, sport edzések, tanfolyamok, üzleti célú árusítás és 

kisebb zenés-táncos bálok szervezésére vonatkozik.   

 

Az igénybevétel/ rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, illetve annak elengedéséről, 

egyedi elbírálás alapján a Közszolgáltató ügyvezetője dönt. 

  

Ha az igénybevétel (üzleti árusításon kívül) közösségi tér, uszoda, medence bérlés kategóriába tartozó 

céllal történik, akkor a Közszolgáltató éves Üzleti tervében meghatározott bérleti díj kerül 

felszámolásra. A közösségi tér lefoglalójának a bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti 

berendezkedést és az esemény végén az elpakoláshoz szükséges időt is.   

 

A közösségi tér, uszoda, medence bérlete nem tartalmazza a hang és fénytechnikai szolgáltatást. 

Amennyiben szükséges a Közszolgáltató a rendezvényhez, hang és fénytechnikai szolgáltatást is nyújt 

- kizárólag technikai munkatárssal együtt, melynek bérleti díját a Közszolgáltató éves Üzleti terve 

tartalmazza. 

 

 

5. Településrészi közösségi házak 

 

A termek bérbeadása színpadot igénylő színházi jellegű kisebb műsorok, konferenciák, tanfolyamok, 

előadások (benne a politikai jellegű rendezvények), üzleti célú árusítás és kisebb zenés-táncos bálok 

szervezésére vonatkozik.   

 

A helyi művelődési közösségek, egyesületek nyitvatartási időben, előzetes egyeztetés alapján, bérleti 

díj megfizetése nélkül használhatják a településrészi közösségi házak közösségi tereit, annak 

infrastruktúrájával együtt, kizárólag bevétel nélküli kulturális/közösségi célokra. 

 

Amennyiben nyitvatartási időn túl, illetve munkaszüneti napon igénylik a művelődési közösségek, 

egyesületek a a településrészi közösségi házak közösségi tereit, minden esetben egyeztetni kell a 

többletköltséget jelentő ügyelet adásáról, illetve az esetlegesen jelentkező plusz rezsiköltségről.  

 

Az igénybevétel/ rendezvény céljának mérlegelésével a bérleti díjról, illetve annak elengedéséről, 

egyedi elbírálás alapján a Közszolgáltató ügyvezetője dönt. 

  

Ha az igénybevétel (üzleti árusításon kívül) terembérletes kategóriába tartozó céllal történik, akkor a 

Közszolgáltató éves Üzleti tervében meghatározott bérleti díj kerül felszámolásra. A teremfoglalónak a 

bérlés idejébe bele kell számolnia a rendezvény előtti berendezkedést és az esemény végén az 

elpakoláshoz szükséges időt is.   

 

A terembérlet nem tartalmazza a hang és fénytechnikai, valamint az oktatástechnikai szolgáltatást. 

Amennyiben szükséges a Közszolgáltató a rendezvényhez, hang és fénytechnikai, illetve 

oktatástechnikai szolgáltatást is nyújt - kizárólag technikai munkatárssal együtt, melynek bérleti díját a 

Közszolgáltató éves Üzleti terve tartalmazza. 

 

Önkormányzat teremhasználata 

A Közszolgáltató a Kulturális Korzóban, a Művelődési Házban, a Civil Szervezetek Házában, a Fürdő 

és Szabadidő Központban és valamennyi településrészi közösségi házban egyeztetett időpontban 

helyiség és/vagy közösségitér használatot biztosít az önkormányzat rendezvényei számára az egyedileg 

megrendelt önkormányzati rendezvényeken felül. Az önkormányzati rendezvények számát, jellegét 

évente állapítják meg a szerződő felek.  

 



Függelék a Közszolgáltatási Szerződéshez 

 

IV. A közművelődési alapszolgáltatások közül a lakosság és az 

önszerveződő közösségek által ingyenesen vagy térítés ellenében 

igénybe vehető szolgáltatások köre 
 

A Közszolgáltató székhelyén és telephelyein az alább felsorolt térítésköteles szolgáltatásokon kívül 

a közművelődési alapszolgáltatásokat térítésmentesen biztosítja. 

A Közszolgáltató térítéses közművelődési és sport szolgáltatásai: 

a) Szabadulószoba 

b) TársasBázist 

c) Mozgó Kultúrház 

d) Mozi használat 

e) Kézműves foglalkozások 

f) Színházi előadások 

g) Fürdő és Szabadidőközpont használat 

 

A szolgáltatások díjainak mértékét a Közszolgáltató éves Üzleti terve tartalmazza. 

 

V. Kapcsolattartás a helyi lakossággal és annak önszerveződő 

közösségeivel 
 

A Közszolgáltató a honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja a helyi lakosság és a civil 

szervezetek által igénybe vehető közművelődési és sport alapszolgáltatásokat, azok díját és a 

Közszolgáltató nyitva tartásána rendjét. 

Félévenként elektronikus programfüzetet bocsát ki. A programfüzetet elérhetővé kell tenni a 

Közszolgáltató honlapján. 

Közszolgáltató a mindenkor hatályos adatvédelmi előírások figyelembevételével kapcsolattartás 

céljából igénybe veszi a közösségi oldalakat, havonta hírlevelet küld a regisztráltak részére és megküldi 

az aktuális programjairól szóló tájékoztatót a levelezőlistájára regisztráltaknak. 

A Közszolgáltató rendszeresen hirdeti programjait, szolgáltatásait a Tavi Tv -ben és egy magánszemély 

által működtetett Marcali Portálon. 

A Közszolgáltató a Marcali Napló című önkormányzati lapban előzetesen hirdeti az általa ellátott 

közművelődési és sport szolgáltatásokat, és utólag beszámol a nagyobb rendezvényekről. 

 

 


