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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 3/2014. (XII. 3.) számú polgármesteri utasítás határozza meg Segesd Község 

Önkormányzata Önköltségszámítási szabályzatát. A községben felmerült az igény arra, hogy 

a művelődési ház nagytermét különféle családi rendezvények, pl. lakodalom tartására akarják 

igénybe venni. Ennek megfelelően a művelődési ház nagytermének igénybe vételi lehetőségét 

két részre bontjuk, az egyik a „vásározók” általi használat, a másik pedig a rendezvények 

tartására történő használat.  

 

Helyiség használatának önköltsége: 

 

 A szabályzat III. Fejezet 9. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 

„9. A Művelődési Ház nagytermének igénybevétele 

 

a) Művelődési ház nagytermének igénybevétele „vásározók” számára: 

 

A Művelődési Ház nagytermét többnyire „vásározók” veszik igénybe. Az önköltség 

számításánál különbséget kell tenni a fűtési szezon és a nem fűtési szezon között.  

Az önköltség számítása a 2017. évi tényleges költségek alapján, utókalkulációval történik. Az 

igénybevétel önköltsége kalkulációs sémáját a 10. melléklet, a helyiség igénybevételére 

vonatkozó megállapodás mintáját a 11. melléklet tartalmazza. 

 

1. Közvetlenül elszámolható személyi juttatások:  

Két fő alapilletményét vettük figyelembe, a közművelődési szakemberét, illetve a takarítóét, 

1-1 órára vetítve.  

- Alapilletmény: 269.000 Ft/hó 

 

2017. évben a munkaórák száma átlagosan 167 óra/hó 

269.000 Ft/hó  167 óra 

1 óra   1.611 Ft/óra 

 

 

- Alapilletmény: 81.530 Ft/hó 

81.530 Ft/hó  167 óra 

1 óra   488 Ft/óra 
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Közvetlenül elszámolható személyi juttatás: 1.611 Ft/óra + 488 Ft/óra = 2.099 Ft/óra 

 

2. Közvetlenül elszámolható járulékok: 

2.099 Ft/óra x 22% = 462 Ft/óra 

 

3. Egyéb közvetlen költségek: 

Rezsi költségek: 

- áramdíj 185.792 Ft/év 

- gáz 426.463 Ft/év (alapdíj: 15.600 Ft/év) 

- víz 15.869 Ft/év 

Riasztórendszer felügyelet: 77.724 Ft/év 

Fűtési rendszer karbantartása: 31.750 Ft/év 

Tisztítószer, egyéb anyag: 50.659 Ft/év 

Értékcsökkenési leírás: Bruttó érték 5.039.820 Ft x 2% = 100.796 Ft/év 

 

Közvetlen költségek: 889.053 Ft/év (Fűtés nélküli időszak: 478.190 Ft/év) 

 

4. Igénybevételi óraszám (átlagos):  

- fűtési szezon (október-március):1456 óra/év 

- fűtés nélküli szezon (április-szeptember):1464 óra/év  

 

5. Egy egységre jutó éves önköltség: 

 

- Fűtési szezonban: 

2.099 Ft/óra + 462 Ft/óra + (889.053 Ft/év : 1.456 óra/év) = 3.172 Ft/óra ≈ 3.200 Ft/óra 

 

- Fűtési nélküli szezon: 

2.099 Ft/óra + 462 Ft/óra + (478.190 Ft/év : 1.464 óra/év) = 2.888 Ft/óra ≈ 3.000 Ft/óra” 

 

 

b) Művelődési ház nagytermének igénybevétele rendezvény (pl. lakodalom) tartására: 

 

A rendezvényt tartani kívánó igénybevevő személy által írásban benyújtott kérelemről a 

polgármester dönt. A polgármester saját hatáskörben dönt a kérelem engedélyezéséről. Az 

igénylő a használati megállapodás szerint fizeti be a használati díjat a megállapodás 

aláírásától számított 3 napon belül. Rendezvény lemondása esetén az igénybe vevőnek 

lehetősége van a rendezvény átütemezésére. Az igénybe vevő minden esetben köteles egy 

felelős szervezőt megnevezni. Zenés, táncos rendezvényt a Művelődési ház adott termének 

maximális befogadó képességéig lehet tartani. Az igénybe vevő teljes jogú felelősséggel 

tartozik a termet használókért. 

A használati díj összege maximum 48 órára bruttó 30.000 Ft.” 

 

 A szabályzat 11. melléklet 3. pontja helyébe a következő melléklet lép: 

 

„A használó kötelezettséget vállal az alábbi használati díj megfizetésére: 

a) a nagyterem használati díja fűtési szezonban (október-március): 3.200 Ft/óra 

b) a nagyterem használati díja fűtési szezonon kívül (április-szeptember): 3.000 Ft/óra 

c) rendezvény tartása maximum 48 óra használatra: bruttó 30.000 Ft/rendezvény. 

A díj számításánál minden megkezdett óra, egésznek tekintendő. Fűtési időszakban a konkrét 

rendezvény időtartamán túl egy óra használati díj megfizetése kötelező.” 



Az önköltségszámítási szabályzat módosítással érintett részei 2018. március 1. napjával 

lépnek hatályba. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (II. ….) 

önkormányzati határozata szabályzat módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt önköltségszámítási szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

 

Segesd, 2018. február 22. 

 

 

 

        Péntek László 

         polgármester 


