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K6sziilt: Garrib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek 2020. m:ircius 19. napj6n
megtartott nyilt iil6s616l

JEGYZOXONYV
Kdsztilt: Gariib Kcizsdg Onkorm6nyzata Kepviselo{estiilet6nek 2020. m6rcius 19. napjin a Gar6bi
Faluh6zban megtartolt nyf lt iiles6r6l.
Jelen vannak:

l

Kov6cs Zolt6l

polg6rnrester

Nagv Antaln6
Kov6cs Bal6zs

alpolgirmester
k6pvisel6

an6cskozdsi joggal rdszt vesz: M6rkus Sdndor

Jegyzo

Kovtics Zoltrin polqdrmester: kiiszontdfle a jelenl6voket. Meg5llapitotta, hogy a k6pviseki-testiilet
tagjrlb6l mind a 3 f'cl jelen van. a testiilet hat6rozatk6pes. a k6pviselo-testiilet ti16s6t rnegnyitotta

A polg6rmester az al6bbi napirendi pontokat javasolta elfogadni

l.

3

a k6pviselo-testiilet r6sz6re

Javaslat helyi k6zmiivel6ddsi rendelet elfogad6s6ra
Irioterieszt<i: Kovdcs Zoltdn polg6rmester

2. FeladarellStisi szerzod6s elfogadisa hSziorvosi iigyelet ell6t6s6ra.
El<iterjeszto: Kov6cs Zolt6n polg6rmester

3. Kdrelem Fels6told Onkorminyzata fel6 - h6zi segits6gnyirjt6s tekintetdben
kibrivit6s6re Garrib kiizs6g kozigazgat6si teriilet6re
Eloterieszto: Kov6cs Zoltiin pol96rmester

-

ell6t6si teriilet

Megk6rdezte a k6pvisel6-testiilet tagjait6l, hogy van-e egydb napirendi javaslat.

A

k6pviselo-testiilet r6sz6r6l egy6b napirendi javaslat nem hangzott el,

3 igen szavazaltal elfogadta

azt.

Nanirendi nontok tirsyalisa
l.Napirend
Javaslat helyi ktizmiivel6d6si rendelet elfogadis:ira

Koviics Zoltiin pq!&i@eslgl6jekoz].atta a k6pvisel<i-testiilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjesrdst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, attanulm6nyozhatta ( l. szimf
mell6klet ). Hatrilyos jogszab6lyok a helyi dnkormiinyzat k6telez6 feladatak6nt nevesitik a helyi
krizmiiveloddsi tev6kenys6g t6mogat5s6t. A telep0l6si dnkorm5nyzatnak az alapszolgriltatisok
biztositi{sa 6rdek6ben a kozs6gben kdzdss6gi szinteret vagy kdzm[ivelod6si int6zmdny,t kell
biztositania, amelyhez tartoz6an a szem6lyi 6s a szakk6pzettsdgi felt6teleket a jogszab6ly
meghat6rozza.
A jegyzo tr elk6szitette a rendelettervezetet, amely ktizdss6gi szint6r biztosit6s6t tartalmazza.

A pofginnester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit,

hozzisz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A kdpviselo{esttilet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester elteieszt6s6vel, egyeb 6szrevdtel, hozzitsz6l|s
nem hangzott el.

A polgiirmester kdrle,

szav azzanak.

2

A kcp\. ise l6-testii let eglhangtlag 3 igen szarazattal az aldbbi rendelctet alkotta

Garrb Ktizs6e Onkorminvzata K6pvisel6-tqstiilct6nek
I12020.(|t.20.l tinkormf nlzati rendclete
a helyi kiizm iiveldd6srSl

A rendelet ajegy'zokonl'v l/a sz6mri nrell6klete

2. Nanirend

Feladat-ell{trisi szerz6d6s elfogadisa hiziorvosi iigyelet ell6tisirra

Kov6cs Zolt6n polgermcsler r|jdkoztatta a k6pviselo-testiilet tagjait. hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 elSterjesadst a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulmanyozhatta (.2. szfmtr
mell6ktet ). P6szt6 Onkorm6nyzata eltal miikodtetett, Garrib telepiilest is ellat6 haziorvosi iigyelet
ellatesara ktjtott feladat-ellit6si szerzodds 2020. j[nius 30-6n megsziinik, melyr6l korSbban m6r
kaptak t6j6koztatist. Az tigyeletet ell5t6 Pannon Paramedik Kfl. megkereste Pdszt6 OnkormirnyzatSt,
6s arr6l t6jdkoaatta, hogy mLikijd6si engeddlyiik mSrcius 3l-6n lejiir, mivel a P6sa6 is az drintett
telepiildsek k<izcitti szerzod6sek 2020. mSrcius 31-ig hatSlyosak. P6szt6 6s a Paramedik Kft ktjztjtt
l6trejott szerzod6s 2020. jfnius 30-ig drv6nyes, igy ehhez sztiks6ges igazitani a teleptil6sek kdziitti
szerz6d6seket is annak 6rdek6ben, hogy a miik<iddsi enged6lyt meg tudj6k hosszabbitani. Piisa6
Onkorm5nyzata csatolta a feladat-ell6t6si szerz6d6st - amely 2020. dprilb l-tdl-2020. j nitts 30-ig
6mlnyes melyet a k6pv iselo-testiiletnek hatarozattal kell elfogadnia.
A polg6rmester k6rte

a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzbsz6l sait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pv iselotestllet tagjai egyel6rtettek a polgirmester elterjesztds6vel, egy6b 6szrev6tel, hozz6sz6lis
nem hangzott el.

A polgirmester k6rte,

szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangflag

-

3 igen szavazatlal

-

az alibbi hat6rozatot hozta

Garrib Kiizsdg Onkornr:invzata K6pvisel6-testiilet6nek
13 12020.(fil.l9l szhmt hathr ozata
Hiziorvosi iigyeleti ell:itrls feladat-ellitrisi szerz6d6s megkiit6s6vel kapcsolatban
Garrib Krizs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-testiilete rigy hat6rozott, hogy a csatolt 2.

sz6m[ mell6klet szerint elfogadja Piiszt6 Virosi Onkormdnyzattal (3060 Priszt6,
Ktilcsey utca 33. ) a hdziorvosi iig,eleti elldtds bizlositdsa drdekiben - kdtend6
feladat-ell6trisi szerzoddst.

A

k6pvisefo-testiilet felhatalmazza a polg6rmestert, hogy PAs^6 V6rosi
Onkormilnyzatiit 6rtesitse a k6pviselo-testi.ilet ddnt6s6rol, valamint felhatalmazza a
feladalell6t6si szerz6d6.s alLir|,sra, 6s a tov6bbi sziiks6ges intdzkeddsek lregt6tel6re.
Hat6rido: 2020. m6rcius 20.
Felel6s: Kov6cs Zolt6n polg6rmester
3. Napirend

K6relem Fels6told dnkorm6nyzata fel6 - h:izi segits6gnl'rijtris tekintet6ben
kibSvit6s6re Ganib kiizs6g ktizigazgat6si teriilet6re

- ellitrisi teriilet

Kov6cs Zoltin polg6rmestcr eLnond ta, hogy a koribban meghozott hat6rozatuknak megfelel<ien
megkereste Felsotold polgdrrresterdt abb6l a cilb6l, hogy a hizi segitsdgnyfijtris ell6liisi tertlet6t
bovits6k ki GarSb k<izigazgatAsi teriiletdre is. Azt az ig6retet kapta, hogy kirestikct a soron kdvetkezo
iildsen napirendre t(zik.

Miirkus Siindor iesyzo elmon dta, elkiszitette a meg6llapodiis tervezetct
ugyanis Fels6toldon az eloz6 til6sen arr6l esett sz6. hogy

a

( 3. szimri

mell6klet

ha a Gar6bi polgirmester irr megkeresi Felsotold Onkormdnyzat6t. Felsotold K6pviselo-testtilete
mai napon tartja til6s6t, ahol napirendre tiizi Gar6b kerelm6t.

A polgirmester kdrte

),

megrillapod6s tervezetet elo lehet k6sziteni
a

a k6pviselok 6szrev6teleit, hozzitsz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban.

A k6pvisel6k egyetdrtettek az elhangzottakkal.
A polgSrmester kdrte,

szav azzanak.

A k6pviselo-testtilet egyhangflag

-

3 igen szavazattal

-

az

alibbi hatdrozatot hozta:

Garrlb Ktizs6g Onkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
l1 12020.(lll.l9\ szimri hatd rozata
A H6zi segits6gnyfjtis ell6trlsi teriilet6nek b6vit6s6yel kapcsolatban
Gar6b Kdzsdg Onkorminyzata k6pvisel<i-testiilete a csatolt 3. sz6mri mell6klet szerint
elfogadja a hrizi segits6gnyirjtis ell6trisrira kdtoft meg6llapod6st Fels5told Kdzs6g

Onkorminyzat6val.

A

kdpvisel6-testtilet felhatalmazza a polgermestert a megellapodas aliir6s6ra,6s a
tovebbi sziiks6ges int6zked6sek megtdtel6re.
Hat6rido: 6rtelemszerii
Feleltis: Kovdcs Zolt6n polg5rmester

Ttibb napirend nem volt, egydb k6rd6s, 6szrev6tel nem hangzott el, a polgermester
aktiv r6szvdtelt, s az iildst bezarta.
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megkdsztinte az
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polgermester

jegyz6

or,E

t-\ o

g€PVrg

q
a
-1

'ia

/>

n

2Q

k
((1

:<

ormd

I

+

,.

1,

,/?

*

\,1iit

$o
4

Garrib Kiizsig Onkom6nyzata Polg6rmcsterdtol
3067 Ganib
fi utca 5
telefbn: l2li 82-05 6. fax: 32/382-026

MEGHIVO
Magyarorsz6g helyi rinkorm5ny zatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrveny 45. $-6ban foglaltak
alapjriLn Gardb Kdzsdg 6nkorm5nyzata K6pvisel6-testtiletdnek ti16sdt

2020.

mfrcius

19,

naniin ( csiittirttiktin ) 16.00 6r:ira

risszehivom.

Az iilds helvc: Faluh6z Gar6b . Petofi

it

5.

Napircndi iavaslat

l.

Javaslat helyi kdzmiivel6d6si rendelet elfogadis6ra
Elote eszto Kov6cs Zolt6n polg6rmester

2. Feladat-elletSsi szerz6dds elfogad6sa hSziorvosi iigyelet ell6tis6ra.
Eloterjeszto: Kov Acs Zoltin polgSrmester
3. K6relem Felsotold Onkorm6nyzata fel6 hdzi segitsdgnyirjtes tekintet6ben
kibovit6s6re Gar6b k<izsdg krizigazgatrisi leriilet6re
Eloterjesztii: Kovhcs Zolt6n pol96rmester

-

elletiisi teriilet

A napirend fontossdg6ra tekintettel megjelen6s6re, aktiv kdzremiikoddsdre felt6tlen szimitok

Garib.2020. mircius l3
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JELENT,ETI IV

Garrlb K6zs6g 6nkorm6nyzata K6pviselo-testtilet6nek

2020. mrircius 19. napj6n megtartott iil6s6re

Koviics Zoltdn

polgiirmester

Nagy Antaln6

alpolgiirmester

KoviiLcs Bal6zs

kdpvisel6
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Tan6cskozasi joggal r6sa vesz

M6rkus

S6ndor

jegyzo
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Garrib Ktizs6s Onkorm:invzata K(' pvisel6-testiilet6nek
tinkorm:invzati rcndclcte
a hell i kiizmiiveliid6sr6l

Gardb Kozs6g Onkormiinyzatiinak K6pvisel6{estiilete a Magyarorsziig Alaptcirw6nydnek 32.
cikk (l) bekezdds6nek a) pontja, a 32. cikk (2) bekezddse szcrinti jogalkot6i hatdskdriben
eljarva. a muzeiilis intdzmdnyekr6l. a nyilvrinos kdnyvtriri ell6tdsr6l 6s a kcizmiiveloddsrol
sz6l6 1997. 6vi CXL. tcirv6ny, 83/A. $. felhatalmaziisa alapj6n a Magyarorszrig helyi
6nkorm6nyzatair6l sz6l6 CLXXXX. tdrv6ny 'l 3. $ ( I ) bekezd6s6nek 7. pontjaban
meghalerozott feladatk<irdben elj6rva a k<ivetkez<iket rendeli e[:

1 Altal{nos rendelkez6sek
1.S

(l ) Gardb Kcizsdg Onkorm 6ny zata (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) a helyi kiizmiivel<id6s
teriilet6n a krizs6g polgiirainak 6rdekeit szem elott tartva a helyi hagyomiinyok ds sajritossiigok
alapj|n halArozza meg a k6zmdvelod6s feladatait, azok ell6t6si form6it 6s m6rt6k6t.

(2) A rendelet hatdlya kiterjed az Onkorm nyzat kozigazgalisi teriilet6n a kdzmrivel6ddsi
feladatelLitris szinter6re, a dolgoz6ira, haszniil6i k6rdre, a krizsdgben miikdd6, kdzmrivekid6si
tevdkenys6geket is folytat6 civil szervezetekre, a kdzmiivel6d6si tev6kenys6g
megval6sul6s6ban rdszfvev6kre.
(3) A helyi kcizmiivelod6s szintere:
FaluhSz - K<izdss6gi Silntdr 3067 Gariib, Pet6fi utca 5.
2.

A ktizmiivel6d6s helyi feladatainak meghatf rozisa
2.S

(

1) Az 6nkorm6nyzat 6ltal

Az Onkormanyzat

a

bizositott kozmiivel<iddsi alapszolgiiltatris:

Kultv. 76

$ (3) bek. a) pontj6ban szereplo mr.ivel6d6 k<iz<iss6gek

l6trejritt6nek eltisegit6se, miikdd6stik tamogat6sa, fejl6d6siik segit6se, a kdzmrivel6d6si
tevdkenys6gek 6s a mrivel<id6d6 kdz6ssdgek szim6ra helyszin bizositiisa a kdzmrivelod6si
alapszolgdltat6st biztositja a kdvetkezSk szerint:

a.
b.

c.

miivelod6 k6zciss6gnek rendszeres 6s alkalomszeni miivelSd6si vagy k6zdss6gi
tevdkenys6ge v6gz6s6nek helyszin6t 3066 Garrib, Pet6fi utca 5. sz. alatt biztositja,
tdritdsmentesen
a miivelcid6 k6z<iss6g szAmAra bemutatkoziisi lehetSs6geket biaosit a telepiil6s
rendezv6nyein.
forumot szervez - ha az adott telepi.il6sen miikddik - a Krtzmiivel6d6si Kerekaszt al
bevoniisiival, a mrivel6d6 krizdss6gek vezet6inek rdszvitel6vek, ahol a mrivel6d6
a

d.

k<izdssdgek megfogalmazhatj6k a feladatelldtiissal kapcsolatos 6szrev6teleiket.
javaslataikat.
helyt6rtdnettel, n6pmiiv6szettel, n6pi iparmtiv6szettel ds a telepiilds szellemi kultur6lis
rirdksdg6vel kapcsolatos csoportot, klubot, szakk6rt mrikridtct, trimogatja a miivelodo
kcizrissdgek ez iriinyt munkdjr{t.

(2) Garrib k<izsdg Onkorm6nyzata a kdzmrivel<id6si alapszolg6ltatiisok megszervezds6hez
k6szitett szolg6llat6si terv6t minden dv miircius l-ig fogadja el.
(3) A kdz6ss6gi szintdr mtikcidds6nek 6s haszniilatiinak rendj6t a h6zirend rillapftja meg.
3. Az tinkorm6nyzat kiizmiivel6d6si feladatainak elLitdsi

formdja m6dja

3.$

) Az

<inkormrinyzat kdzmrivelod6si szinteret mrikcidtet. krjzmriveloddsi meg6llapod:isokat
kdt, illetve fontos kcizmiivel6d6si feladatokat elliit6 szervezeleket tiimogat.
(I

(2) Az 6nkormdnyzat a2.5.- ban meghatiirozott feladatait k<izmiivel6d6si szinter6ben l6tja el
(3) Az elt6tds m6dja lehet saj6t feladatk6rben vagy kcizmiivel6d6si megrillapod6s keret6ben

.

(4) Az 6nkormrinyzat k6zmiivel6d6si feladatainak elletiisban egyiitt kiv6n miikddni
- kdzmtivel6d6si szintereivel
- krizmi.ivel6d6si trirsadalmi szervezetekkel

- egyhiaakkal
- kdzmiivel6d6si feladatv6gz6st v6llal6 mag6nszemdlyekkel
- a hasonl6 feladatokat ell6t6 orszigos, regionrilis, t6rsdgi int6zmdnyekkel 6s civil
szervezetekkel
- biaositja a helyi lakoss6g kdpviselet6t, K6zmtivel6d6si Kerekasztal ldtrehozris6nak
lehetos6g6t

(5)

A (4) bekezddsben

megjel<ilt intdzm6nyekkel, szervezetekkel 6s mag6nszem6lyekkel
krizmiivel6d6si me96llapod6son alapul6 szerz6d6ses kapcsolatot l6tesithet.
(6) A (5) bekezd6sben meghat6rozott k<izmriveloddsi meg6llapod6s megkdtdsdr6l a k6pvisel6testiilet ddnt
(7) A kdzmiivel6d6si megiillapodes kdtelezo tartalmAt e rendelet 1. szamf mell6kletet
tarlalmazza.

{. A kiizmiivel6d6si I'cladatok finanszirozrisa
4.$
dnkorm:fuyzat kdzmrivel6d6si feladatait ds a kciz<issdgi szf ntdr miikcidtet6sdt
k6ltsegvet6s6bol ftnanszirozza, melynek forrd.sa a sai6l bev6tel, a kdzponti k<ilts6gvet6sbcil
szhrmaz6 k<izmiivelod6si tiimogat6s, az elkiildnitett 6llami pdnzalapokb6l, alapitvanyi
fonrisokb6l ptiyiuati riton elnyert <isszeg.
(I

) Az

(2) A

rendelet alapj rin tdmogatiisban rdszesi.il6 int6zmdny, civil szervezet, egyestilet.
alapitr,6ny ds mriv6szeti csoport. magiinszemdly az dnkormiinyzalnak elszrimol6si
kdtelezetts6ggel tartozik a trimogat6s felhaszniil6s6r6l a t6mogatiisi szerz<id6s, ennek
hi6nyriban az 6ves kdlts6gvet6si rendeletben meghatArozottak szerint. A beszimoliisi
kcitelezetts6g szakmai ds p6nziigyi ismertetdst tartalmaz.

s.$

(l) A kdzmrivel6d6si szintdr dijmentesen

iginybe veheto szolgriltatrisai:

a) A

k<izdss6gi szintdr termeinek, felszerelds6nek, berendez6s6nek 6s az alkalmazottak
munk6janak ig6nybev6tel6vel 6nkorm6nyzati int6zm6nyek, kultur:ilis c6hi kiizdss6gek 6s civil
szervezetek sziimukra bev6telt nem termel6 szervezeti. kcizmriveloddsi, k6z6ss6gi
tevdkenys6ge;

b) a rendeletben felsorolt mindazon sajdt tev6kenys6g, mely a kciz6ss6gi szint6r kcizvetlen
kiad6sait nem terheli.
c) az a tev6kenys6g, rendezv6ny, amelyet az dnkormimyzai cdlzott feladatk6nt finansziroz

(2) A kSzmiivel6ddsi szintdr dijkdteles szolgiiltat6sai:
a) minden nem kultur6lis, iizleti c6hi tev6kenys6g, rendezv6ny

b) a k<izdssdgi szint6r dves eloirtnyzatii meghalad6, kd,zvetlen kdlts6get ig6nyel.

(3) A szolgriltatris dijrinak m6rt6k6t

a

piaci viszonyok szerint a polgdrmester iillapitja meg.

5. Zr{rri rendelkez6sek
6.S

(1) A rendelet a kihirdet6se napjdn l6p hat6lyba.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejrileg hatilyfit veszti Carrib Kdzsdg 6nkormrinyzata
K6pvisel6-testiilet6nek 5/2002.(V III.8.)OR. sz. rendelete a k<izmiivel6ddsr6l.

(3) A kdzdssdgi szinterck haszn6latinak szabliyzatdt e rendelet 2. szitmu mclliklete. a
kcizoss6gi szint6r tevdkenys6gi hclyein alkalniazolt dijakat a 3. sz. mell6klele, a kcizciss6gi
szint6r h6zi rendj et a 4. sz. melldkl etc tartalmazza.

Garil}..2020. m6rcius ....

Koviics Zoltrin sk.
polgrirmester

.

Markus SiiLndor sk.
jegy zo

El6zetes hatisvizsg6lat, indoklis, v6lem6nyeztet6s

Gardb Ktizs6g 6nkorm6nyzata K6pvisel6-testtilet6nek ,...../2020. (lll. ..,.)rendelete a helyi

k6zm(vel6d6s16l sz6l6 tervezethez
1. El62etes hatisvizsgdlat

A jogalkot6sr6l sz6l6 201 0. ivi CXXX. torvdny I 7. $-a alapj:in" mint a fenti jogszabrity
elok6szil6je az alibbi elozetes hatdsvizsgdlatot vdgeztem eI a szabiiyoz5s varhat6
kdvetkezmdnyeirol, melyrol most t6jdkoztatom a k6pvisel6-testtiletet.

A tervezett jogszabily hatfsai:
a) tiirsadalmi, gazdasllgi, kciltsdgvet6si hat6s:
- t6rsadalmi hatrisa: nem jelent<is.
- gazdasrigi hatiisa: nem jelentos,
- k6ltsdgveldsi hatrisa: nem jelent6s.
b) k6myezeti ds egdszs6gi kdvetkezm6nyek:

- nincsenek.
c) adminisztrativ terheket befoly6sol6 hat6sok
- nincsenek.

A

jogszabdly megalkot:is:inak sziiks6gess6ge,

a jogalkotris elmaradisdnak

vrirhat6

kiivetkezm6nyei:
- a rendelet megalkotiisa a helyi k6zmiivelodes szabiiyozitsa miatt sziiks6ges,
- a jogalkot6s elmaradisri,nak nincs k<ivetkezmenye.

A jogszabfly alkalmazrisdhoz sziiks6ges felt6telek:
- a szem6lyi feltdtel: rendelke zdsre iil
- szervezeti feltdtel: rendelkezdsre iill.
- tritgyi felt6tel: rendelkez6sre 6ll.
- p6nziigyi feltdtel: rendelkez6sre rill.
2. Indoklis
A Kdpvisel<i-testtilet a helyi k<izmtivel6d6s szab\lyozasa miatt tartja sziiks6gesnek a rendelet
megalkot6s6t.
rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos dsszehangokisi 6s egyeztet6si
vonatkoz6sa.
3. V6lem6nyeztet6s

A

A rendelet tervezetet
- k6telez6 vdlem6nyeaet6si kdtelezetts6g nem terheli

Garih,2020. m6rcius ...

.

M6rkus Srindor
jegyz5 sk.

1.

sz. mell6klet....

rendelethez

A ktizmfi vel6d6si mesdllapodds kiitelez6 tartalma

1.A megdllapod6 felek ad atai.
2.Az ell6tand6 kcizm(vel6d6si szolgiiltatds pontos r<igzit6se.
3.A feladat elldt6sdval kapcsolatos kdtelezetts6gek 6s v5llal5sok rdgzit6se.
4.A tev6kenys6g, illetve a szolgdltat5s helyszin6nek, id5tartalm5nak illetve idripontjdnak,

a

nyitva tart6s rendj6nek meghat5rozdsa. A vonatkoz6 jogszabdlyok kdzdttuk az onkorm5nyzat
rendeleteinek beta rt6s5 ra t6rt6n6 figyelemfelhiviis.
5.A szolgdltat5st ig6nybevev6 lakossiigi kor rogzit6se (l6tszdm megh at5 roz5sdval).
6.Annak rcigzit6se, hogy mely szolgdltat5s i96nybev6tele ingyenes, s melyek6rt kell dijat
fizetn i.
7.A feladat ellSt5s6rt a feladat elliit6jiinak jii16 dij 6s a megfizet6s m6dj6nak r6gzit6se.
8.A szolgdltatds elldtds6ban krjzrem(kcid5 szem6lyek jogszab5ly szerinti szakk6pzetts6g6nek
ellen6rz6se.
9.A megbiz6s id5tartalm5nak rogzit6se (hatdrozott vagy hatdrozatlan). A szolgdltatds
megkezd6s6nek pontos megdllapitdsa.
10.A rendes 6s rendkiviili felmonddsi szabdlyok meghat6rozdsa.
11.A megiillapodiis teljesit6s616l besz6mol5s 6s elsz6mol5s m6djdnak pontos
meghatdrozdsa. Annak rrigzit6se ,llogy az onkormdnyzat s zak6rt6i krjzrem(kcid6st is ig6nybe
vehet a feladat ell5tds min5s6g6nek vizsg6latiira.
12.A kapcsolatta rt6 szem6lyek kijeldl6se.
13.A megilllapodSs teljesit6s6vel kapcsolatos vitdk t6rgyaldsos ton tdrt6n5 rendez6s6nek
vd lla liisa.

2. sz. mel16klet a

rendelethez

GARAB KOZSEG KOZOSSEGI SZINTERE

HASZNALATI

SZ

AB ALY Z AT A

A kcizs6g krizrissegi szinte16nek szolg5ltat5sait nyitvatartiisi id6ben, programjait nemre,

felekezetre 6s pdrtSlldsra va16 tekintet n6lki.il biirki ig6nybe veheti, aki a haszndlati
szabdlyzatban foglalt felt6teleket elfogadja.

A kiiztiss6gi szintr6r neve: Faluhiz

-

Ktiziiss6gi Szint6r

Sz6khelye: 3066 Garrlb, Pet6fi utca 5..

Fenntartrija: Gardb Kiizs6g 6nkormfnyzatfnak K6pvisel6-testiilete
Miikiid6si teriiletc: Garrib kiizs69 kiizigazgatisi tertilete,
rcndelete alapjrin

a

helyi kiizmiivel6d6si

Jogill:isa: alapit6 okirattal nem rendclkez6 kiiziiss6gi szint6r
Alaptev6kenys6ge: ktizmiivel6d6si feladatell{tris

Miikiidtetdje: Gardb K0zs6g Onkorminyzata
Tev6kenys69 helyei: ery 50 f6r6helyes tiibbfunkciris helyis69
Nyitva tart6s6t a 4. sz. mell6klet tartalmazza

I. Kiiztiss6gi szint6r iq6nvbev6tel6nek szabflyoz:isa:
1.A Kdzdss6gi szinteret, annak rendeltet6se szerint minden 6rdekl5d6 ig6nybevevS sz6nd6k

bejelent6se n6lkiil a szervezett kozdss6gi programokon, szabadon haszn6lhatja.
2. A helyis6gek ig6nybev6tel6n ek szdnd6kiit a polgdrmestert6l - legal6bb 5 munkanappal

a

tervezett ig6nybev6tel el6tt kell- ir6sban k6rni. Az ig6nybev6tel teljes felel5ss6gvii llaldssal
to rt6n h et.

A kcjzm(vel5d6si programok id6pontjiinak figyelembe v6tel6vel biztositja a helyis6geket az
ig6nyl6nek. Tribb k6relmez6 eset6n a helyis6ghaszn 6lati ig6nyekr6l a polgdrmester drint.

3. A helyis6gek rinnepnapokon 6s egyes munkasziineti napokon (janudr 1., mdrcius

15.,

Hrisv6t vasdrnap 6s h6tf5, mdjus 1., Piinkdsd vasdrnap 6s h6tf5, augusztus 20., okt6ber 23.,

november 1. 6s december 25-26.) nem vehet6 ig6nybe, kiv6ve, ha az onkormdnyzat 6s a vele
egyi.ittm(kcid6 - rendeletben felti.intetett - szervezetek sajdt szervez6s( rendezv6nyei
eset6ben, illetve egyedi dcint6s alapjiln.

4. A

K6zdss6gi Szint6r helyis6geiben minden ldtogat koteles

a kozoss6gi 6s tirsas 6let

szabSlyait betartani, kultu16lt magatart6st tan0sitani.
5. A Kcizoss6gi Szint6rtk6nt m(krid5 helyis6gek krizciss6gi c6lokat szolg5lnak, ez6rt v6delmiik

berendez6srik 6s felszerel6si.ik anyagi felel6ss6ggel tort6n6 haszndlata, a tisztasdg 6s rend
meg6v5sa minden l6togat6 koteless6ge.
Sziind6kos rongiiliis anyagi 6s

b

ntet6jogi felel6ss6get von maga utdn.

Szint6r helyis6geiben 14 6v alatti gyermek 20.00 6ra ut5n csak szril6i vagy
nagykorri szem6ly felUgyelete mellett a tart6zkodhat

6.

Kcizcissegi

II. A kiiziiss6si szfnt6r helyis6qeinek b6rleti diimentes

6s diiktiteles haszn6lata:

Az onkormdnyzat term6szetbeni juttatdsk6nt e rendelet 3. sz. mell6klet6ben meghat5rozott

szervezetek r6sz6re ingyenesen biztosltja a kdz6ss6gi szint6r helyis6ginek ig6nybev6tel6t.
Mds szervezetek eset6ben a polgdrmester dcint a helyis6gek ingyenes ig6nybev6tel6nek
lehet5s6geir5l.

1.

B6rleti dijmentes tev6kenys6gek 6s szolgiiltatdsok:

a/fenntart6 cinkorm6nyzat 6s int6zm6nyeinek, a szervezds6ben

megval6su16

rendezv6nyek,

b/ A

helyhat6sdgi v5lasztdson jelciltk6nt nyilvdntartdsba vett polgd rmesterjel6ltek,
k6pvisel5jel<iltek, valamint az orszdggyfil6si k6pvisel6viilasztiison jelciltkent nyilviinta rtdsba
vett szem6lyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik ig6nybe a kozciss6gi szint6r
helyis6geit kampdnyrendezv6ny tartdsdra az 1.1. pontban foglaltak szerint.

c/e rendelet 3. sz.

mell6kletben meghatirozott szervezetek m(ktid6s6nek,

rendezv6nyeiknek biztositdsa,

d/ mindaz

a tev6kenys6g,

amelyet az <inkorm5nyzat c6lzott feladatk6nt finansziroz.

2. B6rleti dijk6teles tev6kenys6gek 6s szolgdltatdsok:

a)

eskiiv6 cdljera tiirt6no igdnybev6tel, illetve magiinszem6lyek 6ltal szervezet
ma96nc6hi rendezv6nyek tartdsa,

b)

a nem dnkormdnyzati 6s az e rendelet 3. sz. melldkletben szereplo szervezetek
zen6s, tiincos rendezv6nyek,

c)

minden olyan kulturdlis tev6kenys6g, amely a k<izciss6gi szint6r kcilts6gvet6s6b5l

krjzvetlen kiad6ssal j6r

d)

gazd asdgi tev6kenys6g, szolgdltat6s

A K<iz6ss6gi Szint6r hasznilata sorin a Hdzirend betartdsa kritelez6l
3. A b6rleti szerz6d6s tartalma
a) megdllapod6 felek adatai

b) a tev6kenys6g, szolgiiltatds, rendezv6ny pontos megjekil6se
c) szolgdltat6st i96nybevev6k vdrhat6 szdma

d) haszn6lat dij5nak valamint a fizet6s m6djdnak rcigzit6se
e) a haszndlat id6pontjiinak 6s pontos id5tartam5nak pontos meghat5rozdsa

f) kapcsolattart6 szem6ly megjel6l6se el6rh etSs6geivel
g) K<izciss6gi Szint6r haszndlata so16n rongdlds miatt, vagy egy6b a berendez6sek,
eszkozok nem rendeltet6sszerinti haszndlat6b6l bekcivetkezett k6rok megt6rit6se
h) a megdllapodds teljesit6s6vel kapcsolatos vitdk tdrgyal6sos rlton tcirt6n6
rendez6s6nek vdllalSsa

Ez a szabiilyzat Garilb Onkormdnyzata

szelmi rendelet6vel 16p hatailyba.

3. sz. mell6klet

I

a

ren delethez

A kiiziiss6si szint6r helyis6geit inwcnesen haszn:ilti szcrvezetrk:

A haszn6lati szab6lyzat hat6lybal6p6se utdn alaku16 Gardb kozmfvel5desi c6lri kozriss6gek,
csopo rtok, klubok, civil szervezet

4. sz. mell6klet a............. rendelethez

Falqhriz

1. A

Kcizdss6gi Szinteret

a

- [iiziiss6si-Szint6r

haszn

h:izircnd ie

6latbav6teli szab6lyzat alapjiln vehetik ig6nybe

kcizmfivel6d6si-kultu16lis rendezv6nyek tart5sSra.

2. Nyitva tardsa: hetl h5rom nap, legaldbb napi n6gy 6rdban, melyb6l egynek szabadnapra
vagy munkasztineti napra kell esnie, tovdbb6 legaldbb a h6t egy napjdn bele kell esni a 16-19
6rai idSszaknak. Ett5l pozitiv i16nyban elt6rhet.
Nyitva tartds:

3. A bel6p6d(jas rendezv6nyek l6togatdsSnak el6felt6tele a jegyv5sdrlSs.

4. Bel6p6jegyes rendezv6nyeken a r6sztvev6 az ellen6rz6 szelv6ny6t meg6rizni k6teles, azt
k6r6sre vagy a terembe va16 vissza6rkez6skor ki..il<jn felhiv6s nelkril a rendezSknek vagy a
felUgyeletet v6gz6 szem6lynek kdteles bemutatni

5. A

Szint6r programjain 16sztvevSk zavartalan m(ivel5d6se 6s sz6rakozdsa
6rdek6ben be kell tartani a kdzciss6gi 6s t5rsas 6let kultu16lt magatart6sdnak szabdlyait.

6. A

Kriz<iss6gi

Kozoss69i-Szint6r-kcizciss69i c6lokat szolgSl, ez6rt v6delme, berendez6s6nek 6s

felszerel6s6nek anyagi felel6ss6ggel trirt6n6 haszn5lata, a tisztas6g 6s

a rend

meg6v6sa

minden ldtogat6 kciteless6ge.
7. A l6togat6k szem6lyes t.irgyainak meg6v6sd6rt a Kozoss6gi Szint6r nem vdllal felel6ss6get

8. A K6z6ss6gi Szint6r munkat6rsainak, a polgSrmesternek, a rendez6knek, a rend6rs6gnek
6s trizolt6knak az utasitSsait minden l6togat6 ktiteles v6grehajtani.
9. Az 6ptiletben szemetelnitilos.
10. Az 6pi.iletben dohdnyozni csak a dohiinyzdsra kijelcilt helyen szabad.

11. A Kdz6ss6gi Szint6r elektromos 6s hangtechnikai berendez6seit csak az arra megbizSst
kapott szem6lyek kezelhetik.

13. Szeszesitalt behozni - zttrtkorii rendezv6ny kiv6tel6vel - nem szabad. A K6zciss6gi
Szinteret ittas iillapotban liitogatni tilos. Szeszesital fogyasztiisa a . Kozciss6gi Szint6r el5tt
tilos

L4. Tilos k6bit6szer hat5srj k6szitm6nyeket fogyasztani, terjeszteni a Kcizciss6gi Szint6rben 6s
annak kcirny6k6n.

16. A polgdrmester a rendbont6kat ideiglenesen, vagy v6glegesen kitilthatja az int6zm6ny
terfilet616l.

17. A Kozoss6gi-Szint6r ldtogat6ja koteles azonnali hatdllyal 6rtesiteni a polgermestert
(szriks6g eset6n a rend6rs6get, ment5ket, t(zolt6kat) minden olyan esem6nyr6l, amely
vesz6lyezteti a lStogat6k testi 6ps6g6t, valamint a Faluhdz 6pailetet, eszkozeit,
berendez6seit.
18. A h5zirend betart6sa minden liltogat6 szdmdra kotelez6.

19. A nyilvdnos rendezv6nyeken r6szt vev6k a haszndlati szabdlyzat elfogad5s5val
egyidejfileg, hozzdhirulnak, hogy a rendezv6nyen fot6dokumentumok kesziiljenek, azok
nyilv5nosan megjelen.jenek.

la- uu9tw++

Garib Ktizs6s ()nkormrinvzata K6 pv isel6- tcstti et6nek
I
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l2ll20,(111,20,\ ijnkorm:invzati rendclete
a helyi kiizmiivelSd6sriil

Garib Kcizsdg OnkorminyzatSnak K6pviselo-testiilete a Magyarorsz6g A lapt<irv6ny6nek 32. cikk (l )
bekezdds6nek a) pontja, a 32. cikk (2) bekezddse szerinti jogalkot6i hatiiskdr6ben elj6rva, a muze6lis
intdzmdnyekrcil. a nyilv6nos ktinyrtSri ell6t6sr6l 6s a kcizm[iveloddsrol sz6l6 1997. 6vi CXL. t<irveny,
83/A. $. fef hatalmazisa alaplAn a Magyarorsz6g helyi 6nkorm5nyzatair6l sz6l6 CLXXXIX. t6rveny
13.

{ (1) bckezdesdnek

7. pontjdban meghatirozott feladatktjr6ben elj6rva a k<ivetkezoket rendeli el:

l

Altalf nos rendclkez6sek
1.S

(l ) Garib K6zs6g Onkorrn6nyzala (a tov6bbiakban: Onkormiinyzat) a helyi ktizmiivelod6s teriilet6n a
kiizsdg polg6rainak 6rdekeit szem el6tt tarwa a helyi hagyom5nyok 6s saj6toss6gok alapj|n hatirozza
meg a k<izmiivelodis feladatait, azok ell6t6si formriit 6s m6rtik6t.

(2) A

rendelet hatilya kiterjed az Onkormlnyzat kdzigazgat6si teriiletdn a krizmiivekjd6si
feladatell6l6s szinter6re, a dol9oz6ira, haszn6l6i kdr6re, a k6zs6gben miikdd6, kozmfivel6d6si
tev6kenysdgeket is folytat6 civil szervezetekre, a k<izmiivel6d6si tev6kenys6g megval6sulls5ban
16sztvev6kre.

(3) A helyi kdzmtvel6d6s szintere:

Faluhaz - Kciztiss6gi Szint6r 3067 Gariib, Pet6fi utca 5.
2. A ktizmiivelSd6s hclyi feladatainak meghatirozisa

2.S
(l ) Az Onkorm6nyzat 6hal biaositott k6zmfivel6d6si alapszolgiltat6s:

Az Onkorminyzat a Kultv. 76 $ (3) bek. a) pontjaban szereplo mtvel6d6 kdzdss6gek l6trej6tt6nek
elosegitdse. miikdddsiik tdmogat6sa, fejl6ddsiik segitdse, a kozmiivelod6si tev6kenys6gek 6s a
miivel6drido kdzriss6gek sz6m6ra helyszin biztosit6sa a kdzmtivelod6si alapszolgiltatist biaosftja a
kcivetkezcik szerint:

a. a

miivel6d6 k6z<iss6gnek rendszeres 6s alkalomszerii miivel6d6si vagy k0z<iss6gi
levekenys6ge vegz6sdnek helyszindt 3066 Gar6b, Pet6fi utca 5. sz. alatt biaositja,

b.
c.
d.

t6rit6smentesen
a miivelodo ktizriss6g szimira bemutatkoz6si lehet6s6geket biztosit a teleptil6s rendezvdnyein.

- ha az adott teleptil6sen miikddik - a Kdzmiivel6ddsi Kerekasaal
bevonSsival, a mtvel6do k<izciss6gek vezet6inek rdszv6tel6vek, ahol a mtvel6drj kdz0ss6gek
megfogalmazhatjiik a feladatellltSssal kapcsolatos 6szrevdteleiket. javaslataikat.
f6rumot szelez

helytdrt6nettel, n6pmiiv6szettel, n6pi iparmiiv6szettel ds a telepiil6s szellemi kulturilis
drdks6gdvel kapcsolatos csoportot, klubot, szakkitrt mi.ikddtet, temogatja a mrivel6do
k<izriss6gek ez irrinyl munkSjat.

(2) Gardb krizs6g Onkormdnyzata a k<izmiivel6d6si alapszolgriltat5sok megszervez6sdhez k6szitett
szolg6ltat6si terv6t minden dv m6rcius l-ig fogadja el.

(3) A ktizdssdgi szint6r miikodds6nek 6s hasznilat6nak rendj6t a h6zirend iillapiqa meg.
3. Az tinkorminyzat ktizmiivel6d6si feladatainak ell:it6si form:ija m6dja
3.S

Az 6nkormdnyzat kdzmiivel6ddsi szinteret miikddtet, kdzmiivel5ddsi megiillapod6sokat kdt, illetve
fontos kozmrivelod6si feladatokat ell5t6 szervezeteket timogat.
(I)

(2) Az 6nkorm6nyzat a2.9.- ban meghat6rozott feladatait kOzmiivel6d6si szinter6ben l6tja el.
(3) Az ell6t6s m6dja lehet sajrlt feladatkdrben vagy k<izmiiveloddsi meg6llapodis keretdben

.

(4) Az 6nkorm6nyzat k6zmiivelod6si feladatainak ell5t5sban egyiitt kivSn miik6dni
- ktizmiivel6ddsi szintereivel
- k6zmiivel6d6si tiirsadalmi szervezetekkel
- egyh6zakkal
- kdzmiivel6ddsi feladatvdgz6sl vellal6 magiinszem6lyekhel
- a hason16 feladatokat ell6t6 orsz6gos, region5lis, tdrs6gi intdzm6nyekkel 6s civil szervezetekkel
- biaositja a helyi lakoss6g k6pviseletdt, Kdzmiivel6d6si Kerekasztal l6trehozis5nak lehet6sdg6t

(5) A (4)

bekezddsben megjeldlt int6zm6nyekkel, szervezetekkel

6s

magiinszem6lyekkel

ktjzmiivel6d6si megillapodison alapu16 szerzcid6ses kapcsolatot l6tesithet.

(6) A (5) bekezd6sben meghatirozott ktjzrniivekid6si megillapod6s megkOt6s6r6l a k6pviselS- testiilet
ddnt

(7) A kdzmiivel6d6si meg6llapodis kdtelez6 tartalm6t e rendelet
4.

l.

szSmri mell6kletet tar.almazza.

A k6zmffvel6d6si feladatok finanszirozdsa

4.$

(1) Az dnkorminyzat

k6zmiivel6d6si feladatait 6s a kdzoss6gi szint6r miikt dtetds6t ktilts6gvet6s6bol
finanszirozza. melynek forr6sa a sajat bevdtel, a kdzponti ktilts6gvetdsbol szarmaz6 k<izmiivel6ddsi
t6mogat6s, az elkiildnitett Sllami p6nzalapokb6l, alapitv6nyi forr6sokb6l p|lyinati fton elnyert <isszeg.

(2) A rendelet alapjSn t6mogatSsban r6szesiil6 int6zm6ny, civil szervezet, egyesiilet, alapiwrinl es
miiveszeti csoport, mag6nszem6ly az <inkorm6nyzatnak elszSmolSsi kcitelezetts6ggel tartozik a
timogat6s felhaszn616srir6l a lemogatesi szerz6d6s, ennek hirinyiiban az dves krilts6gvet6si rendeletben
meghatSrozottak szerint. A besz6mol6si kdtelezetts6g szakmai 6s p6nziigyi ismertetdst tartalmaz.

s.s
(1) A kdzmiivelod6si szint6r dijmentesen igdnybe vehet6 szolgSltatSsai

a) A ktizdssegi szintdr tcmeinek, felszcreldsdnck. berendezdsdnek ds az alkalmazottak rnunkrij6nak
igdnl bevdtel6r,el onkornrdnl zati intezmdn.vek. kultu16lis celir kriziiss6gek is civil szen'ezetek
sz6mukra bevitelt nem termelo szervezeti. kdzmiivelodcsi, kcizossdgi tcvekenysige;
b) a rcndeletbcn f'elsorolt mindazon sajiit tevdken\s6g. rnell'a kiizrisscgi szintcr kriz\ctlen kiad6sait
nem terheli,

c) az a tevdkenysdg, rendezv6ny, amelyet az 6nkorminyzat c€lzott feladatk6nt finansziroz.
(2) A ktizmiivelod6si szint6r dijkoteles szolgiltat6sai:
a) minden nem kulturilis, iizleti c6l[r tev6kenys6g, rendezv6ny

b) a kdztiss6gi szint6r 6ves eloirinyzatrit meghalad6, kdzvetlen ktilts6get igdnyel.
(3) A szolgriltatis dij6nak m6rt6k6t a piaci viszonyok szerint a polg6rmester 6llapitja meg.
5,

Zi16 rendelkez6sek
6.$

(I

) A rendelet a kihirdet6se napjdn l6p hatrilyba.

(2) E

rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatrlly6t veszti Gardb Kozsdg Onkorminyzata
K6pvisel6-testtiletdnek 5/2002.(Vlll.8.)OR. sz. rendelete a kozmtvekiddsr6l.
kdzc;ss6gi szinterek hasznilat6nak szabilyzatAt e rendelet 2. szAmt mell6klete, a kdzriss6gi
szintdr tevdkenysdgi helyein alkalmazotl dijakat a 3. sz. mell6klete, a kiiz6ss6gi szint6r hdzirendj6t a 4.
sz. mell6klete tart almazza.

(3) A

Garrib. 2020. niircius 19.
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El6zetes hatisvizsg:ilat, indokl6s, v6lem6nyeztct6s

Garib Ktizs6g Onkorminvzata K6nvisel6-testiilct6nek
1 12020. (lll. 20.) iinkor manv zali rentlclcte
a hell i ktizm iivcl6d6s16l

l.

El6zetes

hatisvizsgilat

A jogalkotrisr6l sz6l6 201 0. 6vi CXXX. tdrvdny 17. $-a alapjrin, mint a fenti jogszabrily
el6kdszit6je az ali$bi el6zetes hatrisvizsg6latot v6geaem el a szabilyozAs vrirhat6
kdvetkezmdnyeir6l, melyr<il most t6j6koztatom a kdpviselo{estiiletet.

A ten,ezett jogszabrily hat{sai:
a) tarsadalnri. gazdasdgi. kcilts6gvet6si hat6s:
- tiirsadalmi hat6sa: nem jelentcis,
- gazdasrigi hatiisa: nem jelentcis,
- kciltsigvetdsi hat6sa: nem jelentos.
b) kcirnyezeti 6s egdszs6gi k6vetkezm6nyck:
- nincsenek.
c) adminisztrativ lerheket befoly:isol6 hat6sok
- nincsenek.

A

jogszab{ly megalkotdsdnak sziiks6gess6ge, a jogalkotr{s elmaraddsSnak v{rhat6

ktivetkezm6nyei:
- a rendelet megalkot6sa a helyi kdzmiivel<id6s szabrilyoz6sa miatt szUks6ges,
- a jogalkotrls elmarad6s6nak nincs krivetkezm6nye.

A j ogszabrily alkalmaz6srihoz sziiks6ges felt6telek:
- a szem6lyi felt6tel: rendelkez6sre 611
- szervezeti feltdtel: rendelkezdsre dll.
- tdrgyi felt6tel: rendelkez6sre 6ll.
- pdnztigyi felt6tel: rendelkezdsre rill.
2.

A K6pviselo-testiilet

Indoklis

a helyi kdzmfivelod6s szabiiyozAsa miatt tartja sziiks6gesnek a rendelet

megalkotaset.

A

rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos <isszehangol6si 6s egyeztet6si

vonatkoz6sa.
3. V6lem6nyeztet6s

A rendelet tervezetet
- kcitelez6 v6lem6nyeZet6si kdtelezettsdg nem terheli.

Gari$, 2020. mrircius 1 9
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re

M5rkus S6ndor
legyzo .

l.

sz. rnell6klet a 4/2020.(l I I.20.) rinkonn6n)zati rendclethcz

A ktizmiiveliid6si meqrllapodis kiitelez6 tartalma

l. A megdllapod6

felek adatai.

2.

Az ellittand6 kdzmrivekid6si szolgAltat6s pontos rdgzit6se.

3.

A feladat ell6tAsAval kapcsolatos kdtelezettsigek

6s

vrillaliisok rdgzit6se

4. A tev6kenys6g, illetve a szolg6ltatris helyszindnek, id6tartalmanak illetve idopontjiinak, a
nyitva tart6s rendjdnek meghatiiroziisa. A vonatkoz6 jogszab6lyok k<jzctttiik az 6nkormdnyzat
rendeleteinek betart6srira tdrt6n6 figyelemfelhiv6s.
5.

A szolg6ltatiist ig6nybevevci lakossiigi kdr rdgzitdse (l6tszim meghat6roz.isiival).

6. Annak r6gzit6se, hogy mely szolg6ltat6s igdnybev6tele ingyenes, s melyekdrt kell dijat

fizetni.
7.

A feladat ell6t6s6rt a feladat ell6l6janak jar6 dij

ds a megfizet6s m6djrinak rcigzit6se

8. A szolgrlltat6s ell6t6s6ban kdzremtikddS szem6lyek jogszab6ly szerinti szakkdpzetts6g6nek
ellen6rz6se.
9. A megbiz6s id6tartalm:inak r6gzit6se (hat6rozott vagy hatbrozatlan).
megkezd6s6nek pontos meg6llapitrisa.
10.

A rendes

6s

A szolg6ltatris

rendkiviili felmondiisi szabdlyok meghatiLrozisa.

1i. A megrillapodiis teljesit6s6r6l beszimoliis 6s elszamoliis m6djiinak pontos meghatiiroz6sa.
Annak r6gzit6se, hogy az tinkorm \nyzal szakertoi kdzremrikdd6st is ig6nybe vehet a feladat
ell6tris minris6g6nek vizsg6latrira.
12.

A kapcsolattart6 szem6lyek kijeldl6se.

13.

A meg6llapod6s teljesit6s6vel kapcsolatos vit6k targyal6sos riton tdrten6 rendez6s6nek

v6llaliisa.

2. sz. melldkfet a 412020.(111.20.) cinkorm6nyzati rendelethez

GARAB KOZSEG KOZOSSI]GI SZINTERE

HASZNALATI SZAI]ALYZATA

A kozsig ktizriss69i szintcrdnek szolgiltat6sait nyitvatafiiisi idoben. programjait nemre,
f'elekezetre ds pdrrrilklsra val6 tekintet ndlkiil bdrki igdnybe veheti, aki a haszndlati
szab6lyzalban foglalt l-elt6leleket elfogadja.

A kiiziiss6gi szint6r neve: Faluhiz

-

Ktiziiss6gi Szint6r

Sz6khelye: 3066 Gar:ib, Pet6fi utca 5.

Fenntartrija: Garrib Ktizs69 6nkorm{n1'zat:inak K6pvisel6-testiilete

Miiktid6si teriilete: Ga16b kiizs6g k zigazgat{si teriilete,
rendeletc alapjdn

a helyi ktizmiivel6d6si

Jogrillisa: alapit6 okirattal nem rendelkez6 ktiziiss6gi szint6r
Alaptev6kcnys6ge: ktizmiivel6d6si feladatell6tris

Miiktidtcl6je: Gar{b Ktizs6g 6nkormdnyzata
Tev6kenys69 helyei: ery 50 f6r6helyes tiibbfunkci6s helyis69

Nyitva tartasAt a 4. sz. melldklet tartalmazza

l. Ktiziiss69!

gzln![!!r igll4ybeule!4uek szab{lyoz6sa:

1.A Kdzdssdgi szinteret, annak rendeltet6se szerint minden 6rdeklod6 ig6nybevev6 szind6k
bejelent6se nelktil a szervezett kdzd,ss6gi programokon, szabadon hasmdlhatja.

2. A helyisdgek igdnybev6tel6nek szrind6krit a polgdrmestert6l - legal6bb 5 munkanappal a
teryezett igdnybevdtel el6tt kell- ir6sban kdmi. Az ig6nybev6tel teljes felel6ss6gv6llaliissal
tdrt6nhet.

A kozmiivel6d6si programok id6pontjanak figyelembe v6tel6vel biztositja a helyisdgeket

az

ig6nylonek. Tcibb k6relmez6 eset6n a helyis6ghaszniilati igdnyekr6l a polgrirmester ddnt.

3. A helyis6gek iinnepnapokon 6s egyes munkasztineti napokon (anu6r 1., marcius

15.,

Hrisvdt vasdmap 6s h6tf5, mrijus 1., Piinkcisd vasdmap 6s h6tfti, augusztus 20., okt6ber 23.,
november I . 6s december 25-26.) nem vehet<i igdnybe, kivdve, ha az iinkorminyzat 6s a vele
egyiittmiik<id6 - rendeletben feltiintetett - szervezetek sajSt szervez6sri rendezv6nyei eseteben,
illetve egyedi ddnt6s alapjan.

4. A Ktizdssigi Szintdr hell,isdgeiben minden Litogat koteles a kdzcisscgi es t6rsas elct
szab6lyait betartani. kulturrilt magatartiisl tanirsitani.

cilokat szolg6lnak. ezdrt v6delmiik
berendezdstik 6s felszerel6siik anyagi felel6ss6ggel tdrtdno haszndlata. a tisaasiig is rend
5. A Kciz6ss6gi Szint6fikdnt mtkddS helyis6gek k6ztiss6gi

mcg6vdsa mindcn Litogat6 kdteless6ge.
Szdnddkos ron9616s anyagi 6s biintetdjogi felelossdget von maga ut6n.

6. Kdziiss6gi Szint6r helyis6geiben 14 6v alatti gyermek 20.00 6ra ut6n csak sztil6i vagy
nagykonl szem6ly feliigyelete mellett a tart6zkodhat

II. A ktiziiss6ei szint6r helyis6geinek b6rleti diimentes 6s diikiiteles hasznilata:
Az rinkorm6nyzat term6szetbeni juttatesk6nt e rendelet 3. sz. mell6klet6ben meghat6rozott
szervezetek r6szdre ingyenesen biaositja a kdzrissdgi szint6r helyis6ginek ig6nybev6tel6t.
M6s szervezetek eset6ben a polg6rmester ddnt a helyisdgek ingyenes ig6nybev6tel6nek
lehet<isdgeir<i[.
I

.

B6rleti dijmentes tevdkenys6gek 6s szolg6ltalisok:

a.ifenntart6 dnkorm6nyzat

6s

intdzmdnyeinek,

a

szervez6s6ben megval6sul6

rendezv6nyek,

bi A

helyhat6s6gi viilasztdson jelciltk6nt nyilviintart6sba vett polgiirmesterjel6ltek,
kdpviselojeldltek, valamint az orszaggyiil6si k6pvisel6vrilaszt6son jel6ltk6nt nyilvrintartisba
vett szem6lyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik ig6nybe a kdz6ssdgi szfntdr
helyisdgeit kamp6nyrendezv6ny tartinitra

azl.l.

pontban foglaltak szerint.

c/e rendelet 3. sz. mell6kletben meghadrozott

szervezetek

miik<id6s6nek,

rendezv6nyeiknek biztosit6sa,
d,/

mindaz a tev6kenysdg, amelyet az rinko rminyzal c6lzott feladatkdnt finansziroz.

2. B6rleti dijkdteles tev6kenysdgek ds szolg6ltatiisok:

a)

esktvri c6ljara tdrt6n6 ig6nybev6tel, illetve magdnszemdlyek 6ltal szervezet
magiinc6hi rendezvdnyek tart6sa,

b) a nem

dnkormrinyzati 6s az e rendelet 3. sz. melldkletben szerepl6 szervezetek

zen6s, t6ncos rendezv6nyek,

c)

minden olyan kultur6lis tev6kenys6g, amely a k6zdss6gi szint6r k6lts6gvet6s6b6l
k6zvetlen kiadiissal jiir.

d)

gazdas6gi tevdkenys6g, szolg6ltat6s

A K6z<iss6gi Szint€r hasznrilata sor6n a Hiizirend betartrisa kritelez6!
3. A bdrleti szerz6d6s tartalma

a) megdllapod6 f'elek adatai

b) a 1ev6kenys6g, szolgdltatris, rendezvdny pontos megjel6l6se

c) szo196llat:ist ig6nybevev6k v6rhat6 sz6ma
d) hasznrilat dij6nak valamint a fizet6s m6dj6nak rrigzildse
e) a hasznilat idopontjrinak ds pontos idotartam6nak pontos meghat6rozdsa

I

kapcsolattart6 szem6ly megjekil6se el6rhet6sdgeivel

g) K<izdssdgi Szint6r hasmrilata soriin rongdl6s miatt, vagy egydb a berendezdsek,
eszk6zok nem rendeltet€sszerinti hasm6latSb6l bekdve&ezeft kerok megtdrit6se

h) a megiillapod6s teljesitdsevel kapcsolatos vitiik tiirgyalisos riton tdrtdn6
rendez6sdnek v6l lal6sa

Ez a szabiiyzat Gar6b Onkormanyzata 412020.(11I.20.) <inkormrinyzati rendelet6vel l6p
hatrllyba.

3. sz.

I.

melliklet a 412020.(111.20.) tinkorm6nyzati rendelethez

A kiiziiss6si szint6r helyis6seit insvenesen haszn{16 szervezetek:

A haszniilati szabAlyzat hat6lybal6pdse utiin alakul6 Gariib kcizmiiveltjd6si c6lf kdzciss6gek,
csoportok, klubok, civil szerv ezer

4. sz. melf 6klet a 412020.([1.20.) cjnkorm6nyzati rendelethcz

Faluhfz

1. A

Kdzciss6gi Szinteret

a

-

Kiiztiss6qi Szint6r h:izirendie

haszn6lalbaveleli szabdlyzat alapjrin vehetik ig6nybe

krizmiivel6ddsi-kulturrilis rendezv6nyek taflAsara.

2. Nyitva tar:isa: heti hiirom nap. legalibb napi n6gy 6r6ban, melyb6l egynek szabadnapra
vagy munkasziineti napra kell esnie, tov6bb6 legalibb a h6t egy napjrin bele kell esni a 16-19
6rai idoszaknak. Ettol pozitiv iriinyban elt6rhet.
Nyitva tafiAs

3.

A bel6p6dijas rendezvdnyek kitogat6s6nak e16felt6tele a jegyvris6rliis.

4. Beldp6jegyes rendezv6nyeken a r6sztvev6 az ellent5rzo szelv6nydt meg6rimi k6teles, azt
k6r6sre vagy a terembe val6 visszadrkezdskor ki.il6n felhivds n6lkiil a rendez6knek vagy a
feliigyeletet v egz6 szemdlynek kdteles bemutatni

5. A

Szintdr programjain rdsztvevrik zavartalan mrivel<id6se 6s sz6rakozisa
6rdek6ben be kell tartani a k6zdssegi 6s t6rsas 6let kultur6lt magatartris6nak szabiiyait.
K<iz<1ss6gi

6. A Kiizdss6gi-Szint6r-k6zdss6gi c6lokat szolg6l, ez6rt v6delme, berendez6sdnek ds
felszerel6s6nek anyagi felel6ssdggel tdrt6n6 haszn6lata, a tisaasAg 6s a rend meg6v6sa
minden l6togat6 k6teless6ge.
7.

A l6togat6k szem6lyes t6rgyainak meg6v6s66rt

8.

A K6zdssdgi Szint6r munkat6rsainak.

a Kdzdss6gi Szint6r nem

viillal felel6ss6get.

a polg6rmestemek, a rendez<iknek, a rend<irs6gnek 6s

tlizolt6knak az utasit6sait minden l6togat6 kdteles v6grehajtani.
9. Az 6ptiletben szemetelni tilos.
10.

Az dpiiletben doh6nyomi csak

a

dohrinyzisra kijeldlt helyen szabad.

A

Kdz6ss6gi Szint6r elektromos 6s hangtechnikai berendez6seit csak az arra megbiziist
kapott szem6lyek kezelhetik.
11.

13. Szeszesitalt behozni - zArtkdrii rendezvdny kiv6tel6vel - nem szabad. A K6z<iss6gi
Szinteret ittas iillapotban Litogatni tilos. Szeszesital fogyasztasa a . K6z6ss6gi Szint6r el6tt
tilos
14. Tilos kAbit6szer hat6sri k6szitmdnyeket fogyasztani, terjeszteni a K6zdss6gi Szint6rben 6s

annak k<imy6k6n.

16. A polgrirmester a rendbont6kat ideiglenesen. vagy vdglegesen kitilthatja az int6mr6ny
teriiletdr6l.

17. A K<iz6ss6gi-Szintdr kitogat6ja kriteles azonnali hat6llyal 6rtcsiteni a polgdrmestert
(sztiks6g eset6n a rend6rs6get, mentoket, tiizolt6kat) minden olyan esem6nyr<il, amely
veszdlyezeti a l6togat6k testi 6psdgdt, valamint a Faluhriz 6piilet6t, eszkOzeit. berendez6seit.
18.

A hdzirend betartAsa minden l6togat6 sz6m6ra k<itelez6.

nyilv:iLnos rendezv6nyeken r6szJ vevok a haszndlati szabiiyzal elfogaddsdval
egyidejiileg, hozz6hiirulnak, hogy a rendezvdnyen fot6dokumentumok k6sziiljenek, azok
nyi lv6nosan megjelenjenek.

19.

A

ttl

b.!"1

M6trasz6l6si K6zds
Onkorm6nyzati Hivatal
lvIStrasz6l6

Prisztri \/i{ros Folgirmestcrc

I

l

s

..,....hd ,.Qiaap
....., db mell.

3ti60 Pisz16. Kdlcaey utca 35.
(06-12) 460-15s
Iar: (0612) 460-418

.
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Sziru ! 163-lJl20?0

'leleptilisi

Cink ormiln-r,iat

Polgirmesterdnek

Tiszle.lt l'olg:irruester Assaruy/llrl

Puszld Vdnrsi Onkormiilyzat 61tal n:rik$dtetett, telepUlesiiket is ellit6 hdzior',-osi irgyelci
elloliislilr ki-ild$ fbla{iaa-eil6tdsi szerz6d6s 2020" jirnius 30-an megsziinik, nrinl ahog' arrdl a
kornbbiakba.r ul€kozlsasl ktlldlem.
,i\ mai napr)r.r .iz Ugreleter ell;ito P*nrron Paramedik Kll mcgkeresett ds arr6l
a rniikirdisi cngrililllik r:z rlv rircirs -) l -6n iejir, mivcl a Prisztd 6s dri*et

rijtikoaatort" hc'g.y
telspiilisgk kizijtt;
szcrzodisek ?0211. mAx:ius 31-ig haliiyosak. Piszt6 is a Parmsn Pam$edik Ktt. k0ztitt i€trcj0rt
szr:rz6dd; 2t128. j{r irrs ;10-ig *rvdnyes, igy ehhez kell igazitani a telepiildsek kii7.0t1i
szerzird$sehet is, anuak ildekiben, hogy a milkddisi eugeddlyt meg tudj6k hosszabbitani.
Llsatoltan megkilii'hm a szes&lds tervezet€l, amely'eI a kimarad6 3 lrrinapra sztikseges
mcgkdtlii.
Kirem, hogy a sze.z6d*sl suro$ kiviil teliesszek ir teslirlet el* eliogad5sm is aa 2020. marcius
?i)-ig kuldjik meg risz*rnn'.

KOs:b ettel:

l.'arkas.:\rtila
., :J
')...

P6szlo. 2020. rlrii,r'cius 3,

t;.r

Fetadat-el16t6si szerzodis
amely I6trejoft

..,......Kdzsdg 0nkormrinyzata
(Szek hcly:

T<irzskdnyvi azonosil6 sz6m: ..,.........
mint megrendel6 (tov6bbiakban: Megrendel6),

I(6pviseli

. polgiimesler,

m6sr6sz161:
P;is:zt6 V6rosi Onkormiinyzat

(Sz6khely: 3060 Peszt6, Kdlcsey utca 35.
T6rzskdnyv azonosit6 szim: 7353 l9 Kdpviseli: Farkas Attila polgdrmester
rnint megbizott (tov6bbiakban: Megbizott) (a tovibbiakban: feiek) kdzdtt az alulirott napon 6s
helyen, az al6bbi feltdtelekkel:

l.

Felek meg6llapitjfk, hogy a h6ziorvosi iigyelet ell6trisdnak megszewezdse Magyarorszig
helyi rinkorminyzatairll sz6l6 201 1. 6vi CLXXXIX. tdruiny 13.$ (1) bekezd6s 4.) pontja 6s
az eg6szsdgtigyi alapelkit6sr6l s2616 2015.6vi C)C(III. tSrv6ny 5. $ (1) bekezd6s c) ponlja
alapj 6n a helyileg illet6kes telepiildsi dnkortndnyzatok feladata, mely feladatok szakszer{ 6s
j6 szinvonalir ell6t6s6nak biztositiisa drdek6ben sziiletik e megrillapod6s.

2.

Megbiz6 tudomdsul veszi, hogy Megbizott a h6ziorvosi iigyelct e116t6sa t6rgy6ban
kiizbeszerzdsi eljar6st folyatott le. Az elj6r6s eredmenyek6nt tudomiisul veszi, hogy az
elj6rfs nyertese a Pannon Pmamedic Szolg:iltat6 Kft.(3070. Bdtonferenye, Moln6r S6ndor
tit 1-3.).

3.

Felek megillapodnak, hogy a Megbizottal szerz6d6 Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.
2020. riprilis 01-t61 2020. jfinius 30-ig l6da el Megrendel6 telepill6sdn a hriziorvosi iigyeleti
feladatokat pSszt6i sz6khellyel, orvosi tlgyelct formrijtiban. Megrendel6 kijelenti, hogy az
ell6t6ssal jer6 ellitrisi kdtelezetts6ge tov6bbra is fenaall.

4. A

h6ziorvosi iigyeleti beosztris elk6szitdse, a helyettesitesek megszervez6se, az iigyelet
foiyamatoss6g6nak biztositrisa az iigyelet miikddtet6s6t eli6tti Pannon Palamedic Szog6ltat6
Kft. feladata.

5. A

Pannon Paramedic Kft. a }rT6gr6d megyei Korm6nyhivatal Salg6tarjani Jar6si Hivatala
N6peg6szs6giigyi F6oszt6ly 6ltal engeddlyezett szerz6ddst kdtOtt €s NEAK-nek bejelenteu
h6ziorvosokat fo gl alkoztat.

6. Az

tigyelet h6tk0znap 16.00 6r6t6l m6snap reggel 08.00 6rriig, szabad-, munkasz0netitirmepnapokon reggel 08.00 6r6t61 mdsnap reggel 08.00 6r6ig v6gzi a betegell6t6st.

ds

7. Az igyelet folyamatos

mtlkijd6s6hez sztiks6ges szem6lyi 6s tfugyi felt6teleket a Parulon
Paramedic Kft. biztosltja.

8.

Megrendel6 az OF,P altal az ell6t6si tediletnek biztositott havi ilgyeleti finanszirozasi dlj at a
Megbizottal sz.erziSd| Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft-nak Stengedi.

9.

Megrendel6 tov6bb6 v6llalja, hogy a 8. pontban szerepl6 forr6st kieg6szitend6 65 FVfti/h5
dsszeget iigyeleti t6mogat6sk6nt a lakoss6g sz;irn6val ar6nyosan, minden h6nap 05. napjdig a
Megbizott sz6ml 6jtua $a1.

l

10.

1

1.

12.

Amennyiben az uta16s kisedelmesen bonyol6dik, irgy minden ho 10. napj6t kovet6en a
mindenkori jegybanki kamat k6tszerese kcrtil fclsziimitrisrq 30 napon t[rli k6sedelcnr esetCn
pcdig irz clmaradt dsszcg havi plusz 20%o-a- ker"til f'elszrimollisra. A 60 napot me$ralado
kdsedclem eset6n ir6sbeli felsz6lit6st ktivet6en Megbizolt inkassz6val hivja le az ehraradt
ligyeleti tamogatAst.

A feladat-elldtdsi szerz6d6sben a legrdvidebb felmond6si id6: 3 h6nap.
f-elet megilleti a rendkiv0li fe.lmond6s joga, ha a mlsik frll srilyos szerziid6sszegdst
kdvetett el 6s azt - amennyiben orvosolhat6 a szerz6ddsszeg6 f6l ktilt n ildsbeli felhiv6s
ellen6re sem orvosolta a felhivdsban mcgjeleitilt, legalAbb 15 napos hat6rid6n beliil.

Birmely

13. Felek megrillapodnak abban, hogy a rendkivtili felmondasra okot ad6 k6rtilm6ny, kiilUndsen:
Megrendel6 rdsz6r6l: - ha fizetdsi kdtelezettsdg6vel 30 napon ttli k6sedelembe esik,

o
o

Megbizou r6sz6r6l:

- ha a

miikodtetdst elH16 szakmai tevdkenysdg6vel

tisszeffigg6sben b6rmcly szakhal6s6g

ill.

bir6s6g joger6sen ismdtelten hi6nyoss6got

6llapit meg.
14.

Meg6ilapod6 felek egyet6rtenek, hogy jelen meg61lapod6s kapcs6n felmeriilo jogvit6t
els6dlegesen peres eljrir6son kivtili egyeztetdssel kiv6nj6k rendezni.

ktizdtt felmertil6, egyeztetdssel nem rendezhet6 vitak elddnt6se celj6b6l a Piiszt6i
Jdr6sbir6srig illetdkess6gdt jelolik meg.

15. F-elek

16.

Megrillapod6 felek tudom6sul veszik, hogy jelen meg6llapodiisban nem szabiiyozotl
k6rd6sekben a Ptk. szab6lyai az itanyad6k.

17.

Jelen megallapod6st elolvas6s 6s kdlcsdniis 6rtelmezdst kdvet6en felek, mint akaratukkal
egyez6t lrjak al6.

2020. nrrircius

polg6rmester

....,. Ktizs6g Onkorm[nyzat

P5szt6, 2020. m6rcius . ..

polg6rmcster
Pdszt6 V6rosi Onkormanyzat

Ziradtk:

szerz6d6st KOzs6g Onkormanyzatinak K6pvisel6-testiilete a ....D020.
(1II.....) sz6mir hatafozatdval,
Paszt6 V6rosi Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testUlete a ..../2020 (III....) szriLmri hatfuozat6val hagyla
j6v6.
A feladat-ellatasi

)egyzo

Jegyzo

1 rz(\,,,^l

^tllctjl4

MEGALLAPODAS

I{rizi segits6gnyfjtf

s

ell:ltfs:lrril Garrib ktizs6g tcriilct6n

Fcls6told Kiizs6g 6nkorm lnyzata K6pvisel6-testiitete (3067 Fels6told. Sz6chenyi utca 10.
K6pviseli: Nagyviiradi Istviin polg6rmester), Garib Kiizs6g dnkorminyzata K6pvisel6testiilete ( 3067 Gar6b, Pet6fi utca 5. k6pviseli: Koviics Zoltiin polgiirmester ) a szociiilis
igazgat6sr6l is szoci6lis elldt6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. tdrv6ny 90.$ (4) bekezddse alapjiin
meg:lllapodnak abban, hogl Fels6told K6zseg Onkorm doyzata hizi segits6gnyrijtrija
igdny eset6n 2020. mfrcius 20, napj6t6l - ellitja Gar{b kiizs6g kiizigazgatisi teriilet6n is
a hrizi segits6gnyrijtrisi feladatokat.
Szoci6lis szolg6ltat6s ig6nybev6teldre vonatkoz6 szabrilyok tekintet6ben Fels6told Kcizsdg
K6pvisel6-testiilete 6ltal elfogadott szakmai program az ir6nyad6.

Az ellritottak ut6n fizetend6 hozzitlirulis mdrt6ke tekintet6ben az cinkorm

rdgzitik,
'nyzalok
hogy azt Garrib K<izsdg sziimara t6rit6smentesen biztositja Felsotold Kdzsdg Onkormanyzata.

M6trasz6los, 2020. mdrcius 19.

Nagyvaradi Istv:iLn
Fels6told k6zs6g polg6rmestere

Koviics Zoltrin
Gar6b krizsdg polgiirmestere

