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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2021. december 16-i ülésére
2. napirendi pont

Tárgy: A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya – konzultációs lap megküldésével –
felhívta a figyelmet, hogy a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2021. (V.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részében nem kell az Alaptörvényre
hivatkoznunk, valamint arra, hogy a Jat. 6.§ (3) bekezdése alapján a személyi hatályt nem kell külön
meghatározni a Rendeletben.
Továbbá, az eddigi működési tapasztalatok alapján a Közösségi Színtér nyitva tartását keddi
napokon 10-14 óráról 13-17 órára módosítanánk.
Fentiek alapján a Rendelet módosítása vált szükségessé.
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet tervezetet
megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Vászoly, 2021. december 8.

Rózsahegyi Tibor
polgármester
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Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Vászoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”
2. §
Hatályát veszti a Rendelet 1. §-a.
3. §
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
4.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Vászoly, 2021. december …..

Rózsahegyi Tibor
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. december …..

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
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1. melléklet
Vászolyi Közösségi Színtér házirendje
A Közösségi Színtér a település kulturális, társadalmi és civil életének színtere, közösségi célokat
szolgál.
A házirend mindenkire kötelező, aki valamilyen formában a Közösségi Színtér bármely termékét,
helyiségét igénybe veszi. Ennek betartásáért az igénybe vevő, valamint a Közösségi Színtér valamennyi dolgozója felelős. Bérlés esetén a bérlő a felelős a házirend betartásáért.
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet 12. §. (2) bekezdése szerint a Közösségi Színtér nyitva tartása az alábbi:
NAP
NYITVATARTÁSI IDŐ
HÉTFŐ

ZÁRVA

KEDD

13-17

SZERDA

ZÁRVA

CSÜTÖRTÖK

ZÁRVA

PÉNTEK

15-19

SZOMBAT

16-20

VASÁRNAP

ZÁRVA

A Közösségi Színtér nyitva tartástól eltérő használata a lenti pontok szerint lehetséges. A nyitva tartás a rendezvényektől függően változhat, amelyek előzetesen kihirdetésre kerülnek a helyben szokásos módokon.
1. A Közösségi Színtérként működő helyiségek közösségi célokat szolgálnak, ezért védelmük, berendezésük és felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és rend megóvása
minden látogató kötelessége.
2. A Közösségi Színtér helységeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait
betartani, kulturált magatartást tanúsítani.
3. A Közösségi Színtér helységeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő vagy nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhatnak.
4. A Közösségi Színteret minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség vállalásával történhet.
5. A Közösségi Színterét helységeinek igénybevételi szándékát a fedések elkerülése végett időben
jelezzék. Igénybejelentést a polgármesternél, valamint a Közösségi Színtér munkatársánál lehet.
6. A Közösségi Színtér teljes területén, az épületekben és az udvarokon tartózkodó minden személy
köteles:
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- Önkormányzati tulajdont védeni,
- A berendezést rendeltetésszerűen használni,
- Az önkormányzati tulajdon rendjét és tisztaságát megőrizni,
- Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni,
- A tűz- és balesetvédelmi előírások szerint eljárni,
- A munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani.
7. Járműveket és állatokat az intézménybe bevinni tilos.
8. A Közösségi Színtérben tilos a dohányzás.Dohányozni, csak az arra kijelölt helyen lehet.
9. A nyilvános rendezvényeken a Közösségi Színtér fotódokumentációt készít. A programokon részt
vevők jelenlétükkel hozzájárulnak a fotózáshoz.
10. Az intézményben, annak felszereltségében és a berendezési tárgyaikban okozott kárt a károkozónak meg kell téríteni.
11. A Közösségi Színtér berendezési és felszerelési tárgyait csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni, a helyszínt az eredeti állapotának megegyezően kell visszaállítani. Az esetleges balesetekért felelősséget az Önkormányzat nem vállal.
12. Az Önkormányzat nem vállal felelősséget a Közösségi Színtér épületében és környékén, udvarán elveszett, ellopott tárgyakért, vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.
13. A Közösségi Színtér területén mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni.
14. A Közösségi Színtér dolgozóinak utasításait mindenkinek és mindenkor be kell tartani.
15. A nyitvatartási idő alatt a nyilvánosság elől elzárt helyiségekben, zárást követően a Közösségi
Színtér teljes területén illetéktelen személy nem tartózkodhat.
16. A rendezvények, összejövetelek, végén mindenki köteles elhagyni a helyiségeket.
17. Az épület állagának és értékeinek védelme mindenkinek az érdeke. Az okozott kárt minden esetben meg kell téríteni.
18. A működési rendet zavaró magatartást tanúsító személlyel szemben a Közösségi Színtér munkatársai fellépnek. Súlyos esetben fenntartói jóváhagyással adott szervezetek, természetes személyek,
indokolt esetben kitilthatók.
A Közösségi Színtér Népház elnevezésű épületének bérlése az alábbi táblázat alapján feltüntetett
szolgáltatásokkal, árakkal:
Bérlemény megnevezése
Időintervallum
Bérleti
díj
(bruttó)
Ft
Népház: nem életvitelszerűen a településen lakók 1 alkalom
részére takarítás nélkül

150.000

Népház: nem életvitelszerűen a településen lakók 1 alkalom

175.000
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részére takarítással
Népház: életvitelszerűen
részére takarítás nélkül

a

településen

élők 1 alkalom

30.000

Népház: nem életvitelszerűen a településen lakók ½ nap
részére takarítás nélkül

90.000

Népház: nem életvitelszerűen a településen lakók ½ nap
részére takarítással

115.000

A táblázatot Vászoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott 48/2020. (VII.
27.) számú önkormányzati határozata tartalmazza.
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Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégésével felméri a szabályozás várható
következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:
Társadalmi hatás: a rendelet megalkotásával meghatározzuk az Önkormányzat által ellátandó
közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáit, módját és
mértékét.
Gazdasági hatás: a tervezetnek közvetlen gazdasági hatása nincs.
Környezeti hatás: a tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti hatása nincs.
Egészségi hatás: a tervezetben foglaltaknak közvetlen egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye: A Törvényességi Felügyelet által lefolytatott ellenőrzés eredményeként,
annak javaslatait figyelembe véve szükséges a Rendelet módosítása.
Vászoly, 2021. december 3.

Rózsahegyi Tibor
polgármester

6

Általános indokolás
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztálya – konzultációs lap
megküldésével – felhívta a figyelmet, hogy a közművelődési feladatok ellátásáról szóló
3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető részében nem
kell az Alaptörvényre hivatkoznunk, továbbá arra, hogy a Jat. 6.§ (3) bekezdése alapján a
személyi hatályt nem kell külön meghatározni a Rendeletben.
Az eddigi működési tapasztalatok alapján a Közösségi Színtér nyitva tartását keddi napokon
10-14 óráról 13-17 órára való módosítása látszik indokoltnak.
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