Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2477 Vereb, Fő út 10. Tel./Fax: 22/238-006
e-mail: verebph@gmail.com
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ELŐTERJESZTÉS
a

Képviselő-testület

és a Pénzügyi Bizottság 2020. március 25-ei rendes, nyilvános
ülésére

Tárgy: Vereb Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. függelékének elfogadása
Előterjesztő:

Kurcz Mária polgármester

Készítette:

Szabóné Ánosi Ildikó jegyző

Előzetesen tárgyalja:

Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:
Rendelet
Határozat

A döntéshez

x
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minősített

normatív
egyedi

x
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen x
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

x

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. törvény) 76. § (1) bekezdése kimondja a települési
önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Kult.
törvény 83/A. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek,
sajátosságok alapján - a Közművelődési Kerekasztallal és a települési nemzetiségi
önkormányzattal való egyeztetést követően - rendeletben határozza meg az ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és
mértékét.
Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. december 12-ei ülésén fogadta el
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendeletet.
A rendelet szabályozza az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait, az önkormányzat
által támogatott közművelődési feladatok felsorolását, a közművelődési feladatok ellátásának
szervezeti kereteit, a közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnereket,
valamint a közművelődési tevékenység irányítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat és
a közművelődés finanszírozásának alapelveit.
A rendelet 1. függeléke tartalmazza a Verebi Közösségi Ház Közösségi Színterének Használati
Szabályzatát, 2. függeléke a községben működő közösségek felsorolását.

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 12. § (2) bekezdése
értelmében a „közösségi színtér nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben
ki kell függeszteni. A közösségi színtér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak
szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába
kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot."
Közösségi Házunk nyitva tartásának rendjét az önkormányzati rendelet 1. függelékének 2. pont
1. alpontja szabályozza. Mivel a Közösségi Ház heti nyitva tartása változott, szükséges a
módosítást átvezetni a rendelet függelékében. A Közösségi !fáz nyitva tartása a következők
szerint alakulna:
18.00-20.00
Hétfő:
18.00-20.00
Kedd:
18.00-20.00
Szerda:
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek:
16.00-20.00
12.00-16.00
Szombat:
Vasárnap: zárva
A közösségi színtér használatára vonatkozó díjakat az Önkormányzat eddig nem a
közművelődésről szóló rendeletében szabályozta, de úgy látjuk indokoltnak, hogy szükséges a
rendeletben történő szabályozás.

Fentiekre tekintettel a bérleti díjakra vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot terjesztem a
képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Vereb, 2020. március 6.
Tisztelettel:
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Határozati javasiat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának
/2020.(III.25)
határozata
a helyi

közművelődési

feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(X.Il.13.) önkormányzati rendelet 3.
függelékének elfogadásáról .

Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Vereb Községi Önkormányzat Képviselő
testületének a helyi közművelődési fel~datok ellátásáról szóló 13/2018.(XIl.13.) önkormányzati
rendelet 3. függelékét az előerjesztés szerinti tartalommal.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kiss Renáta a Pénzügyi Bizottság elnöke
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

Határozati javaslat
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(111.25)
határozata
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 13/2018.(XIl.13.) önkormányzati rendelet 3.
függelékének elfogadásáról

1. Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló 13/2018.(XIl.13.) önkormányzati rendelet 1. függelékének 2. pont 1.
alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1. „2.1. Közösségi Ház nyitva tartása:
Hétfő:

18.00-20.00
Kedd:
18.00-20.00
Szerda:
18.00-20.00
Csütörtök:
12.00-16.00
Péntek:
16.00-20.00
Szombat:
12.00-16.00
Vasárnap: zárva"

2. Vereb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Vereb Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 13/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3. függelékének elfogadására
vonatkozó javaslatot, és a rendelet 3. függelékét a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A határozat végrehajtásáért felelős: Kurcz Mária polgármester
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal
3. függelék a 13/2018. (XIl.13.) önkormányzati rendelethez

Terem és eszközbérlés díjai
Bérelhető

helyisé2ek, eszközök
Esküvő, eljegyzés céljára a Közösségi Ház
közösségi használatú helyiségei (2 napra)
Közösségi Ház közösségi használatú
helyiségei egyéb rendezvény céljára (1
napra)
I<.özösségi Ház közösségi használatú
helyiségei táboroztatás céljára
Közösségi Ház előtere egyéb rendezvény
céliára (1 napra)
Közösségi Ház közösségi használatú
helviségd alkalmi árusítás céliára
Kaució
Konyha
Teríték (pohár, tányér, evőeszköz)
Terítő

Takarítás
Pohártörés esetén a .pótlás díja
Tányértörés esetén a pótlás díia
Evőeszköz hiánya
Söroad
Asztal
Szék

Bruttó bérleti díj alkalmanként
30.000.-Ft

15.000.-Ft

10.000.-Ft
7.500.-Ft
5.000.-Ft
10.000.-Ft
5.000.-Ft
300.-Ft/fö
300.-Ft/db
5.000.-Ft (hányást, fekáliát nem takarítunk)
600.-Ftldb
1.500.-Ft/db
· 600.-Ft/db
2.000.-Ft/gamitúra
500.-Ft/db
200.-Ft/db

A rendezvények megtartásához nem biztosítunk WC papírt, papírkéztörlőt,
tisztítószert, ezek beszerzése a rendezvény szervezőinek kötelezettsége.

