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K6szijlt: Bokor Ktizsdg Onkorm6nyzata K6pv iselo-testiiletdnek 2020. m6rcius 17. napjrin a Bokori
Vendeghdzban megtartotl nyilt iil6s6r6l.

Tan6cskozisi joqqal 16szt vesz: MSrkus S6ndorjegyzo

Heged(s Pel polgermester k6szdnttitte a megielenteket. Megillapitotta, hogy a k6pviselo-testiilet 5

tagfib6l mind az 5 fojelen van, igy az iil6s hat6rozatk6pes, a kdpviselo-testiilet iil6s6t megnyitotta

A polg6rmester az alit}bi napirendi pontokat j avasolta elfogadni a kdpviselo-testiilet reszdre.

Napitendi iavaslat

l. Javaslat helyi k<jzmrjvelod6si rendelet elfogad6s6ra
Eloter eszto Hcgcdiis Pdl polgArmester

2. Feladat-ellatasi szerz6dds elfogadSsa hrLiorvosi iigyelet elLit6sera
El6ter.ieszt6: Hegediis PAI polgiirmester

3. Etkezdsi t6rit6si dijkedvezm6ny megrillapit6sa 6vod6sok, 6ltal6nos iskol5sok 16sz6re
Eliitertcszt6: Hegediis P6l polg6rmester

Megk6rdezte a kdpvisel6-testiilet tagjait6l, hogy van-e egy6b napirendijavaslat.

A kdpviselo-testiilet r6sz6rol egydb napirendi javaslat nem hangzott el, 5 igen szavazattal elfogadta
a^.

Napirendi pontok t:irgyalisa

Javaslat helyi kiizmiivel6d6si rendelet elfogadis{ra

Heeedlis PiiI pqkitlqesler t|j|koztalta a kdpvisel6-testtilet tagiait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 eloterjeszt6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm6nyozhatta ( 1. szrimf
mell6klet ). Hat6lyos jogszabrilyok a helyi dnkorm6nyzat kdtelezo feladatak6nt nevesitik a helyi
kcjzmiivelod6si tev6kenys6g temogateset. A telepiil6si 6nkormSnyzatnak az alapszolgiltatiisok
biztosit6sa 6rdek6ben a ktizs6gben kdzdss6gi szinteret vagy kdzmiivel6ddsi int6zm6nyt kell
biaositania, amelyhez tartoz6an a szem6lyi 6s a szakk6pzettsdgi felt6teleket a jogszabaly
meghatatozza.
A jegyzo rir elkdszitette a rendelettervezetet, amely kdzdss6gi szint6r biztositeset tartalmazza.

A polgiirmester k6rte a k6pvisekik 6szrev6teleit, hozzisz6lisait a napirendi ponttal kapcsolatban
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Jelen vannak: Hegediis P6l polg6rmester
Maczk6 Lriszl6 alpolgSrmester
Berta Roland kdpr iselo
Dr. Ill6s Mirta Szilvia k6pviselo
K6s6s Irdn kdpv iselo

l.Nanirend



A k6pvisel6-testiilet tagiai egyetertettek a polg6rmester elterjesZ6sevel. egy6b 6szrevetel. hozztsz6l6s
nem hangzott el.

A polg6rmester kd rte, szav azzanak.

A kepvisel6-testtilet egyhangtlag - 5 igen szavazattal az al6bbi rcndeletet alkotta:

Bokor Ktizs6g 6nkormf nyzata K6pviselS-testiilct6nek
3/2020.(III. I tl. ) iinkornr:in1 z:rti rcndclcte
a hclyi kiizm iivel6d6s16l

A rendelet ajegyzok<inyv l/a sz6mri melleklete

Feladat-ellrt6si szerz6d6s elfogadisa hiziorvosi tgyelet ellatrisira

Hesediis P61 polgiimester taj6koaatta a kdpviselS-testi.ilet tagjait, hogy a napirendi ponthoz
kapcsol6d6 el6terjesa6st a meghiv6val egyiitt mindenki megkapta, 6ttanulm5nyozhatta ( 2. szimri
mell6klet ). Piszt6 Onkorm6nyzata 6ltal mrikodtetett, Bokor telepiil6st is ellit6 hiziorvosi i.igyelet
ellitisSra kdtdtt feladat-ell5t5si szerz6d6s 2020. jrinius 30-6n megsztnik, melyr6l kor6bban m6r
kaptak tSj6koaatist. Az tigyeletet ell6t6 Pannon Paramedik Kft. megkereste Pdszto Onkormdnyzat6t,
6s an6l tSj6koaatta, hogy miikijd6si enged6lyiik m6rcius 3l-6n lej6r, mivel a P6sa6 6s az drintett
telepiil6sek k6z0fti szerz6d6sek 2020. miircius 31-ig hatrilyosak. Priszt6 6s a Paramedik Kft kdztjtt
lftrejdtt szerz6d1s 2020. jtnius 30-ig 6rv6nyes, igy ehhez sztiks6ges igazitani a telepiil6sek kdz0tti
szerzod6seket is annak 6rdek6ben, hogy a mtkdd6si enged6ll,t meg tudjSk hosszabbitani. P6szt6
Onkorm6nyzata csatolta a feladat-ell6tisi szerz6d6st - amely 2020. dprilis l-tdl-2020. j nius 30-ig
dntdrryes melyet a k6pviselo-testiiletnek hat6rozattal kell elfogadnia.

A polg5rmester k6rte a k6pviselok dsrev6teleit, hozzbsz6llsait a napirendi ponttal kapcsolatban

A kdpvisel6-testijlet tagjai egyet6rtettek a polg6rmester elterjesadsdvel, egydb dszrevdtel, hozzisz6lSs
nem hangzott el.

A polg6rmester kdrte. szavazzanak

A kdpvisel6{estiilet egyhangirlag - 5 igen szavazattal - az alibbi hatarozatot hoaa

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pviscl6-testiilet6nck
I 5/2020,(III.l 7) szimri hat{rozata
Hiziorvosi iigyeleti ellitis feladat-ell:itisi szerz6d6s megktit6s6vel kapcsolatban

Bokor K<izs6g Onkorm6nyzata k6pviselo-lestillete irgy hat5rozott, hogy a csatolt 2.

sz6mri mell6klet szerint elfogadja Pdszt6 Vdrosi Onkormdnyzattal (3060 Priszt6,
Ktilcsey utca 35. ) - a hdziorvosi iigleleli ellittds biztositdsa drdekiben k<itendo
feladarell6t6si szerz6d6st.

A kdpviselotestiilet felhalalmazza a polg6rmestert, hogy P6szt6 Vrirosi
Onkorminyzatiit 6rtesitse a k6pviselo-testiilet dont6s6r6l, valamint felhalalmazza a

feladat-elLitiisi szerz6d6s aldiriisra, es a toviibbi sziiksdges int6zkeddsek megt6telire.

Hatilrido: 2020. m5rcius 20.
Felelos: Hegedris Pil polgdnnester
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3. Napirend

Itkez6si t6rit6si dijkedvezm6ny megfllapitrisa 6vodrisok, {lta16nos iskol6sok r6sz6re

Hegcd[is P6l polg6rmester iavasolta a kdpvisel6-testiiletnek, hogy a kor6bbi 6vekhez hasonl6an
SllapitsSk meg 2020. januer l{ol az 6vod6sok 6s Sltalinos iskokisok rdszdrc az 6tkezdsi t6ritdsi
dijkedvezn.rdnyt, melynek m6rt6ke 25ok. Ezt a fajla kedvezmdnyt minden lan6v kezdetdn szokt6k
rnegiillapitani. azonban lan6vkezddskor (szeptemberben) olyan neh6z p6nziigyi helyzetben voltak.
hogy beiskoliziisi segdlyt sem tudtak fizetni 6s e, a t6mogatrsi format sem tudt6k megillapitani.

A polg6rmestcr k6rte a kdpviselok dszrev6teleit, hozzSsz6l|sait a napirendi ponttal kapcsolatban

Bokor Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pviselo-testiilete rigy hatirozott, 2020. janubr l.
napjat6l az 6vod6s gyerekek 6s 6ltal6nos iskol6s tanul6k r€szere 25%o-os tlrit|si
dijkedvezm6ny 6llapit meg, melynek p6nziigyi forr6siit a 2020. 6vi k<iltsdgvet6sdben
biaosida.

A k6pviselo-testiilet felhatalmazza a polgiirmestert, hogy az 6rintetteket t6jdkoAassa a

k6pvisel6-testiilet ddnt6s6rol ds a tovribbi sztiks6ges int6zked6seket tegye meg.

HatSrido: azonnal
Felel6s: Hegediis Pil polg6rmester

Ttibb napirend nem volt, egydb kird6s, 6szrevitel nem hangzott el, a polg6rmester rir megko,szdnte a
rdszv6telt, 6s az ijl'st bezfula.
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A kepviselo{estiilet tagiai egyet6rtettek a polg6rmester elterjeszt6s6vel.

A polg6rmester k6rte, szav azzanak.

A kdpviselo-testiilet egyhangrilag - 5 igen szavazattal - az al|bbi haterozatot hozta:

Bokor Ktizs6s 6nkorm6nvzata K6ovisel6-testiilet6nek
16 /2020.(lll.l7\ szAmt hatArozatt
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Bokor Kiizs69 Onkorm{n}'zata Polgirmcstcrdt6l
3066 Bokor. Szabads6g irt 1,1.

telefon: i2ll 82-05 6: l'ax 321382-026
e-mail : csivan.kories,yzoseE@qmail.com

MEGHIVO

Magyarorsz6g helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l6 2011. dvi CLXXXIX. tdrv6ny 45. $-6ban foglaltak

alapjiin Bokor Kiizsdg 6nkorminyzata K6pviselo-testiilet6nek iilds6t

risszehivom.

Az iilis helye: Venddgh6z taniicskoz6 terme ( 3066 Bokor, Szabadsiig utca 2.)

Napircndi iavaslat

1. Javaslat helyi kdzmiivelod6si rendelet elfogadSsdra
El6terjeszt6: Heged[is PAI polg6rmester

2. FeladarellSt6si szerz6d6s elfogad6sa hiiziorvosi tigyelet elletiisera.
Elciterjeszt6: Hegediis P5l polgirmester

3. Etkezdsi t6rit6si dijkedvezm6ny megallapitesa 6vodiisok, iiltaliinos iskolSsok r6sz6re
El6terjesa6: Hegediis P6l polg6rmester

Megjelen6sdre, aktiv kdzremiikddds6re feltdtlen sz:imitok.

Bokor. 2020. miircius I l.

lgArmester
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2020. mrlrcius 17. napidn (kedden) 17.00 6rira

ln r- ---[Heged[3vPdl I



.lelenl6ti iv

Bokor Ktlzs6g Onkorrn:in1,za1a Kdpviselo-testiilet6nek
2020. m6rcius 17. napjrin nieglartott n)ilt tilcsdre

Hegediis Pil polg5rmester

Maczk6 Liszl6 alpolg6rmester

Berta Roland k6pviselo

Dr. llles M6rta Szilvia kepvisel6

Kiis6s lr6n k6pviselo

M6rkus Siindor jegyzb

Lakos69 rdszd16l megjelent:
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Bokor Ktizs69 6nkorminyzata K6pvisel6-testiilct6nek
...... 12020.(111......) iinkorminyzati rendelete

a hclyi kiizm iive16d6s16l

Bokor Krizs6g Onkormiinyzatiinak Kdpvisel6-testtilete a Magyarorsziig Alaptcirv6nydnek 32.
cikk (l) bekezd6sdnek a) pontja. a 32. cikk (2) bekezd6se szerinti jogalkot6i hat6skcir6ben
elj6rva, a muze6lis int6zm6nyekr<il, a nyilviinos k6nyvt6ri ellatasr6l ds a krjzmi.iveloddsr6l
szolS 1997. dvi CXL. torvdny, 83/A. $. felhatalmaz6sa alapj6n a Magyarorsz6g helyi
6nkormdnyzatair6l sz6l6 CLXXXX. tdrv6ny 13. $ (1) bekezd6sdnek 7. pontj6ban
meghat6rozott feladatkdr6ben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

l. Altaldnos rendelkez6sek

r.s

(1) Bokor Kdzsdg Onkorm funyzala (a tov6bbiakban: Onkorm6nyzat) a helyi kdzmrivet6d6s
teriiletdn a kdzs6g polgrirainak 6rdekeit szem el6tt tarh,a a helyi hagyom6nyok 6s sajiitoss6gok
alapjin hatArozza meg a kdzmrivel6d6s feladatait, azok elliitrisi form6it 6s m6rt6k6t.

(2) A rendelet hatrilya kiterjed az 1nkormdnyzal kdzigazgalisi teriilet6n a krizmrivel<iddsi
feladatelkit6s szinter6re, a dolgoz6ira, hasmril6i k6r6re, a kdzsegben miikdd<i, kdzmiivel6ddsi
tev6kenysdgeket is folytat6 civil szervezetekre, a k<izmrivel6d6si tev6kenys6g
megval6sul6s:iban rdsztvev6kre.

(3) A hely'i kcizmtivelod6s szintere:

Kultrirhaz - K6zriss6gi Szint6r 3066 Bokor, Szabads6g [t 14

2. A kiizmiivel6d6s helyi feladatainak meghatfroz{sa

(l ) Az Onkormany zat Ahal biaositott kdzmiivel6d6si alapszolg6ltatiis:

Az Onkorm6nyzat a Kultv. 76 $ (3) bek. a) pontjriban szerepl6 miivel6d6 kdz6ss6gek
ldtrejdtt6nek elosegit6se, miikdd6stik trimogatesa, lejl6d6siik segit6se, a k6zmfivelod6si
tev6kenys6gek 6s a mrivel6drid6 kdzdss6gek szitm rahelyszin biztosit6sa a kctzmtvel<id6si
alapszolgdltat6st biaositja a kdvetkezok szerint:

a. a mLivelodo kdz6ss6gnek rendszeres 6s alkalomszerii mriveloddsi vagy k6z6ss6gi
tevdkenys6ge v6gzdsdnek heiyszin6t 3066 Bokor, Szabads6g rit 14. sz. alatt bizositja,
tdrit6smentesen

b. a mrivel5do kcizdssdg sziimiira bemutatkozrisi lehetos6geket biztosit a telepiil6s
rendezv6nyein.

c. l6rumot szertez - ha az adott telepiil6sen miikddik a Kdzmrivel6ddsi Kerekasaal
bevoniisiival, a mrivel6d<i kdzriss6gek vezet6inek 16szv6tel6vek, ahol a mrivel6d<j

2.S



kcizdssigek meglogalmazhadiik a feladatell6tAssal kapcsolatos 6szrev6telciket.
javaslataikat.

d. helytdrtdnettel. ndpmfvdszettel, n6pi iparmiivdszettel is a teleptil6s szellemi kultur6lis
6r<iks6g6vel kapcsolatos csoportot, klubot, szakkdrt miikddtet, t.imogatja a mtivel6d6
kcizdss6gek ez ir6nyrl munkrijrit.

(2) Bokor kdzsdg 0nkorm6nyzata a kcizmiivel6ddsi alapszo196ltatiisok nregszervezdsdhez
k6szitett szolgiiltatdsi terv6t minden 6v miircius l -ig fogadja el.

(3) A kcizrissigi szintdr mrikdd6sdnek 6s hasm:ilatdnak rendjdt a hiizirend 6llapitja meg.

3. Az iinkorminyzat ktizmiivel6d6si feladatainak ell6t:lsi formfja mridja

3.$

( I ) Az dnkorm6nyzat k6zmiivel6d6si szinteret miikddtet. kdzmrivel6d6si meg6llapod6sokat
k<it, illetve lontos k6zmr.ivelcjd6si feladatokat ell6t6 szervezeleket temogal.

(2) Az 6nkorm6nyzat a2.$.- ban meghatdrozott leladatait kcizmrivelciddsi szinterdben liitja el.

(3) Az elkit6s m6dja lehet sajrit feladatkdrben vagy kdzmrivelod6si meg6llapodris keret6ben.

(4) Az cinkorm6nyzat k<izmiivel6ddsi feladatainak ell:idsban egyiitt kiven mrikddni

- kdzmrivel6ddsi szintereivel

- k6zmrivel6d6si t6rsadalmi szervezetekkel

- egyhSzakkal

- kdzmiivel6ddsi feladatv6gz6st v6llal6 magiinszem6lyekkel

- a hasonl6 feladatokat elliit6 orsz6gos, region6lis, t6rsdgi int6zm6nyekkel ds civil
szervezetekkel

- biaositja a helyi lakossrig k6pviselet6t, K6zmtivel6d6si Kerekasztal l6trehozasiinak
lehet<is6gdt

(5) A (4) bekezd6sben megieldlt int6zmdnyekkel, szervezetekkel 6s magiinszemdlyekkel
kdzmrivel<jd6si megdllapod6son alapul6 szerz6ddses kapcsolatot l6tesithet.

(6) A (5) bekezd6sben meghatarozott kcizmtivelod6si meg6llapod6s megkcitds6rol a kdpviselo-
testtilet ddnt

(7) A k6zmiivet6d6si megrillapod6s kdtelez6 tartalm6t e rendelet 1. sz6mri mell6kletet
tartalmazza.



4. A ktizmiivel6d6si fcladatok finanszirozfsa

1.S

(1) Az. rinkormrinyzat kctzmrivcloddsi feladatait 6s a kdzdss6gi szf ntdr mrikddtet6sdl
k6lts6gvctis6bol finanszirozza. melynek forriisa a sajiit bev6tel. a k<izponti kcilts6gvet6sb6l
szArmaz6 kdzrnr.ivel<id6si trimogatris, az elktilcinitett iillami p6rzalapokb6l, alapitvrinyi
forrrisokb6l piiyiuati tton elnyert 6sszeg.

(2) A rendelet alapj iin tdmogat6sban rdszesi.ilo int6zmdny, civil szervezet, egyestlet,
alapftviiny 6s mtiv6szeti csoport, mag6nszem6ly az dnkormiinyzatnak elszimoliisi
kotelezettsdggel tartozik a t6mogatiis felhaszniil6srlr6l a trimogatiisi szerz6d6s, ennek
hiriny6ban az dves kcilts6gvet6si rendeletben meghatiirozottak szerint. A beszimokisi
kdtelezetlseg szakmai 6s pdnziigyi ismertetdst tartalmaz.

s.$

(1) A k<izmrivel6d6si szint6r dijmentesen ig6nybe vehet6 szolgiiltatrisai:

a) A kdzciss6gi szintdr termeinek, felszerelds6nek, berendez6s6nek 6s az alkalmazottak
munkrijrinak ig6nybev6tel6vel 6nkorm5nyzati int6zm6nyek, kultur6lis c6hi k<iz6ss6gek 6s civil
szervezetek szimukra bev6telt nem termelo szewezeli, k6zmiivelod6si, kdzdss6gi
tev6kenys6ge;

b) a rendeletben felsorolt mindazon saj6t tev6kenys6g, mely a kriz6ss6gi szint6r kdzvetlen
kiadrisait nem terheli.

c) az a tevdkenysdg, rendezvdny, amelyet az <ink ormdnyzat celzott feladatk6nt ftnansziroz.

(2) A kcizmiivel6d6si szintdr dijkOteles szolgiiltat6sai

a) minden nem kulturrilis, iizleti c6hi tev6kenys6g, rendezvdny

b) a kcizcissdgi szint6r dves eloiranyzatii meghalad6, kcizvetlen k6lts6get ig6nyel.

(3) A szolgdltatris dijdnak m6rtdk6t a piaci viszonyok szerint a polg6rmester iillapitja meg.

5. Z:irri rendelkez6sek

6.S

(1) A rendelet a kihirdetds napj6t k6vet6en l6p hat6lyba

(2) E rendelet hat6lybal6p6sdvel egyidejiileg hat6ly6t veszti Bokor Kdzsdg 6nkormiinyzata
Kdpvisel6-testiil etdnek 712002.1VIII.8.)0R. sz. rendelete a k6zmrivel6d6sr6l.



(3) A kciztiss6gi szinterek haszn6lat6nak szabiiyzatii e rcndelet 2. sztrnt melldkletc. a
kcizrissdgi szint6r tev6kenysegi hcllein alkalmazott dijakat a 3. sz. mell6kletc. a kcizciss6gi

szint6r hdzirendj 6t a 4. sz. mell6klete tartalmazza.

Kelt: Bokor, 2020. mdrcius.....

P.II.

Hegediis P6l sk.
polg6rmester

Miirkus Srindor sk.
jegyz6



El52etes hat6svizsgilat, indokl6s, v6lem6nyeztet6s

Bokor K6zs6g OnkormSnyzata K6pvisel6-testulet6nek ....../2020. (lll, ....) rendelete a helyi

kdzm(vel5d6s16l sz6l6 tervezethez

1. EI62etes hatisvizsgdlat

A jogalkotrisr6l sz6l6 201 0. 6vi CXXX. t<in dny I 7. $-a alapj6n, mint a fenti iogszabrily
elok6szit6je az al bbi elozetes hatiisvizsgrilatot v6geztem el a szabiilyoziis vrirhat6
krivetkezmdnyeir<il, melyrol most tej6koaatom a kdpvisel6-testiiletet.

A tervezett jogszabfly hatdsai:
a) tarsadalmi, gazdas6gi, kdlts6gvetdsi hates:

- tiirsadalmi hat6sa: nem jelent<is.

- gazdasiryi hatrisa: nem jelent5s.
- kcilts6gvet6si hatdsa: nem jelentos.

b) kdrnyezeti ds eg6szs6gi k6vetkezrndnyek:
- nincsenek.

c) adminisztratf v terheket befoly6sol6 hat6sok:
- nincsenek.

A jogszabdly megalkot6srinak sziiks6gess6ge, a jogalkotris elmaraddsdnak virhatri
ktivetkezm6nyei:

- a rendelet megalkotrisa a helyi k6zmrivelodds szabAlyozAsa miatt sziiks6ges,
- a jogalkotds elmarad6srinak nincs kdvetkezm6nye.

A jogszabily alkalmazis6hoz sziiks6ges felt6telek:
- a szem6lyi feh6tel: rendelkez6sre iill
- szervezeti feltdtel: rendelkez6sre rill.
- t6rgyi felt6tel: rendelkez6sre 6ll.
- p6nziigyi feltdtel: rendelkezdsre 611.

2. Indoklls

A Kipvisel6-testiilet a helyi k<izmrivel6d6s szabblyozAsa miatt tartja sziiksdgesnek a rendelet
megalkotrisrit.
A rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos dsszehangoliisi ds egyeztet6si
vonatkozisa.

3. V6lem6nyeztet6s
A rendelet tervezetet

- kdtelez6 v6lemdnyeztet6si kdtelezetts6g nem terheli.

Bokor, 2020. mdrcius ..

Mrirkus Srindor sk.
jegyzo



1. sz. melleklet. rendelethez

A ktizm(vel5d6si meed llapod5s ktitelez6 tartalma

1.A meg6llapod6 felek ad atai.
2.Az elldtand6 kcizm(vel6d6si szol96ltatds pontos 16g2it6se.

3.A feladat ell6tds6val kapcsolatos kotelezetts6gek 6s vdllal5sok rogz[t6se.

4.A tev6kenys6g, illetve a szolgdltatds helyszin6nek, id6tartalminak illetve id5pontjdnak, a

nyitva tartds rendj6nek meghatdroz5sa. A vonatkoz6 jogszab6lyok kdzottijk az <inkormdnyzat
ren deleteinek betartdsSra tcirt6n6 figyelemfelh ivds.

5.A szolgSltatdst ig6nybevev6 lakossrigi kcir rogzit6se (l6tsziim meghat6rozds6va l).

6.Annak rcigzit6se, hogy mely szolgdltatds igenybev6tele ingyenes, s melyek6rt kell dijat
fizetni.
7.A feladat elliitiis6rt a feladat elliit6jiinak jiir6 dij 6s a megfizet6s m6dj6nak rcigzit6se.

8.A szolgdltat6s ell6t6s6ban kozrem(k<jd5 szem6lyek jogszab5ly szerinti szakk6pzetts696nek
ellen6rz6se.
9.A megbizds id6tartalmdnak rcigzit6se (hatdrozott vagy hat6rozatlan). A szolgdltatds
megkezd6s6nek pontos megiillapit6sa.
10.A rendes 6s rendkivrili felmondSsi szabdlyok meghat6roz6sa.
11.A megiillapodds teljesit6s616l besz6mol6s 6s elszdmolds m6djdnak pontos

meghatdrozdsa. Annak r<igzit6se, hogy az cinkorm6nyzat szak6rt6i kcizrem(kcid6st is ig6nybe
vehet a feladat ellStSs min6s6g6nek vizsg6latiira.
12.A ka pcsolattart6 szem6lyek kijelol6se.
13.A megdllapodds teljesit6s6vel kapcsolatos vitdk tdrgyalSsos rlton trjrt6n6 rendez6s6nek
vd lla l5sa.



2. sz. mell6klet a...-... re ndelethez

BOKOR KOZSEG KOZOSSEGI SZINTERE

HASZNALATI SZABALYZATA

A kozs69 k6z6ssegi szinterenek szolg5ltatdsait nyitvatart6si id6ben, programjait nemre,
felekezetre 6s pdrtdll5sra val6 tekintet n6lkr]l bdrki ig6nybe veheti, aki a haszniilati
szabdlyzatban foBlalt felt6teleket elfogadja.

A ktiziiss6gi szint6r neve: Kultrirhriz - Kiiztiss6gi Szint6r

Sz6khelve: 3066 Bokor, Szabadsrig rit 14.

Fenntart6ja: Bokor Ktizs6g 6nkorminyzat:lnak K6pviseld-testiilete

Miiktid6si teriilete: Bokor ktizs69 klzigazgatisi teriilete, a helyi ktizmiivel6d6si

rendelete alapj6n

Jogrill6sa: alapit6 okirattal nem rendelkez6 kiiztiss6gi szint6r

Alaptev6kenys6ge: ktizmiivel6d6si feladatell6tris

Miiktidtctrije: Bokor Kiizs69 6nkormrinyzata

Tev6kenys69 helyei: egy 50 f6r6helyes ttibbfunkci6s hetyis6g

Nyitva tartesdt a 4. sz. mell6klet tartalmazza

I. Kiiztiss6gi szint6r ig6nybev6tel6nek szab6lyozfsa:

1.A Kdzdss6Bi szinteret, annak rendeltet6se szerint minden 6rdekl5d6 ig6nybevev6 szdnd6k

bejelent6se n6lktil a szervezett kcizciss6gi programokon, szabadon haszndlhatja.

2. A helyis6gek ig6nybev6tel6nek sziind6kiit a polg5rmestert5l - legaldbb 5 munkanappal a

tervezett i96nybev6tel el6tt kell- irdsban k6rni. Az i96nybevetel teljes felel6ss6gvd llal5ssal

t6rt6n het.

A k6zm(vel6d6si programok id6pontj6nak figyelembe v6tel6vel biztositja a helyis6geket az

i96nyl6nek. Tdbb k6relmez5 eset6n a helyis6ghaszndlati ig6nyekrSl a polg5rmester dcint.



3. A helyis6gek [jnnepnapokon 6s egyes munkaszUneti napokon (janudr 1., m6rcius 15.,

H0sv6t vasdrnap 6s h6tf5, mdjus 1., Prink6sd vas6rnap 6s h6tf5, augusztus 20., okt6ber 23.,

november 1.6s december 25-26.) nem vehetS ig6nybe, kiv6ve, ha az 6nkormdnyzat 6s a vele

egyijttmiik6d6 - rendeletben feltiintetett - szervezetek sajdt szervez6s( rendezv6nyei

eset6ben, illetve egyedi dont6s alapj5n.

4. A Krizriss6gi Szfnt6r helyis6geiben minden ldtogat kciteles a kozoss6gi es tdrsas 6let

szab6lyait betartani, kulturiilt magatart6st tan0sitani.

5. A Ktizciss6gi Szint6rtk6nt m(kcid6 helyisdgek kciz6ss6gi c6lokat szolgdlnak, ez6rt v6delmrik

berendez6siik 6s felszerel6siik anyagi felel6sseggel tort6n6 haszn5lata, a tisztasdg 6s rend

meg6vSsa minden ldtogat6 kcitelessege.

Szdnd6kos rong5lis anyagi 6s biintet6jogi felel6ss6get von maga ut5n.

6. Kcizoss6gi Szint6r helyis6geiben 14 6v alatti gyermek 20.00 6ra ut5n csak sziil6i vagy

nagykor0 szem6ly felUgyelete mellett a tart6zkodhat

Il. A ktiztiss6si szint6r helvis6seinek b6rleti diimentes 6s diikiiteles hasznrilata:

Az tinkorm6nyzat term6szetbeni juttatdsk6nt e rendelet 3. sz. mel16klet6ben meghatdrozott

szervezetek resz6re ingyenesen biztositja a kriz<iss69i szint6r helyis6ginek ig6nybev6tel6t.

Mds szervezetek eset6ben a polgdrmester drint a helyis6gek ingyenes igenybevetel6nek

lehet5s6gei16l.

1. 86rleti dijmentes tev6kenys6gek 6s szolgdltatdsok:

a/fenntart6 <inkorminyzat 6s int6zm6nyeinek, a szervez6s6ben megval6su16
rendezv6nyek,

b/ A helyhat6sdgi vdlasztdson jelciltkent nyilvdntartdsba vett polgdrmesterjelciltek,
k6pvisel5jelciltek, valamint az orszdggy(l6si k6pvisel6vdlasztSson jel<iltk6nt nyilvdntart6sba
vett szemelyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik ig6nybe a kcizoss6gi szint6r
helyis6geit kam pdnyrendezv6ny tartdsdra az 1.L. pontban foglaltak szerint.

c/e rendelet 3. sz. mell6kletben meghatdrozott szervezetek m(k<id6s6nek,
rendezv6nyeiknek biztositdsa,

d/ mindaz a tev6kenys6g, amelyet az cinkormdnyzat c6lzott feladatk6nt finansziroz.

2. B6rleti dijkciteles tev6kenys6gek 6s szolgdltatdsok:

a) eskiiv<i cdljrira t6rtdn6 igdnybevdtel, illetve magiinszemilyek riltal szervezet
magSnc6lti rendezv6nyek tartdsa,

b) a nem cinkormiinyzati 6s az e rendelet 3. sz. melldkletben szereplo szeryezetek
zen6s, t6ncos rendezv6nyek"



c) minden olyan kultur5lis tev6kenys6g, amely a kdzossegi szint6r kolts6gvet6s6b5l

kozvetlen kiaddssal jd r.

d) gazdas6gi tev6kenys69, szolgiiltat6s

A Kozoss6gi Szint6r haszndlata sor6n a Hiizirend betart6sa krjtelez6!

3. A b6rleti szerz6d6s tartalma

a) megdllapod6 felek adata i

b) a tev6kenys6g, szolg5ltat6s, rendezv6ny pontos megjelol6se

c) szolg6ltatdst i96nybevev6k vdrhat6 szdma

d) haszndlat dijdnak valamint a fizet6s m6djdnak rdgzit6se

e) a haszndlat id6pontjiinak ds pontos id6tartamdnak pontos meghatdrozdsa

f) kapcsolattart6 szem6ly megelcil6se el6rhetSs6geivel

g) Kcizoss6gi Szint6r haszniilata sor6n rongdlSs miatt, vagy egy6b a berendez6sek,

eszkciz6k nem rendeltet6sszerinti haszn6latdb6l bek6vetkezett k5rok megt6rit6se

h) a megdllapodais teljesit6s6vel kapcsolatos vitdk t6rgyalSsos titon tort6n5

rendez6s6nek v6llal6sa

Ez a szab6lyzat Bokor Onkorm6nyzata sz6mri rendelet6vel l6p h atd lyba.



3. sz. mell6klet a ren d eleth ez

L A ktiziissi'si szint6r hch'is6seit ingt'encsen hasznf lri szen'czctek

A haszn5lati szab6lyzat hat5lybal6p6se utiin alaku16 Bokor kcizmfivel6d6si c6hi kozciss6gek,

csoportok, klubok, civil szervezet



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

Miivel6d6si H{z - Ki.iztiss6gi-Szint6r hrlzirendie

1. A Kdzdss6gi Szinteret a hasznSlatbav6teli szab6lyzat alapjSn vehetik ig6nybe

k6zm(vel6desi-kulturSlis rendezv6nyek tartds6ra.

2. Nyitva tardsa: heti hdrom nap, legalSbb napi n6gy 616ban, melyb5l egynek szabadnapra

vagy munkasz[neti napra kell esnie, tovdbbii legaliibb a h6t egy napjdn bele kell esni a 16-19

6rai id5szaknak. Ett6l pozitiv irdnyban elt6rhet.

Nyitva ta rtds:

3. A bel6p6dijas rendezv6nyek lStogatdsdnak el6felt6tele a jegyvdsdrlSs.

4. Bel6p5jegyes rendezv6nyeken a r6sztvev5 az ellenSrz6 szelv6ny6t meg5rizni kciteles, azt

k6r6sre vagy a terembe val6 vissza6rkez6skor kril6n felhivds n6lkril a rendez6knek vagy a

feltigyeletet v6gz6 szem6lynek kciteles bemutatni

5. A K6zoss69i Szint6r programjain 16sztvev6k zavartalan m(vel6d6se 6s sz6rakozisa

6rdek6ben be kell tartani a kozoss6gi 6s tdrsas 6let kultu16lt magatart6sdnak szabdlyait.

6. A Kciz6ss6gi-Szint6r-kcizoss6gi c6lokat szolgdl, ez6rt v6delme, berendez6s6nek 6s

felszerel6s6nek anyagi felel6ss6ggel t6rten5 haszndlata, a tisztasdg 6s a rend meg6v5sa

minden lStogat6 k6teless6ge.

7. A liitogat6k szem6lyes t5rgyainak meg6viisS6rt a Kozciss6gi Szint6r nem v6llal felel6ss6get.

8. A Kciz<iss6gi Szintdr munkatdrsainak, a polg6rmesternek, a rendez6knek, a rend5rs6gnek

6s t(zolt6knak az utasitdsait minden lStogat6 koteles v6grehajtani.

9. Az 6pUletben szemetelni tilos.

10. Az 6ptiletben dohdnyoznicsak a dohdnyzdsra kijel6lt helyen szabad.

11. A Krizoss6gi Szint6r elektromos 6s hangtechnikai berendez6seit csak az arra megbizdst

kapott szem6lyek kezelhetik.

12. Szeszesitalt behozni- z5rtkrir( rendezv6ny kiv6tel6vel - nem szabad. A Krizriss6gi

Szinteret ittas Sllapotban l6togatni tilos. Szeszesitalfogyasztiisa a . Kciz6ss6gi Szint6r el5tt
t ilos



13. Tilos k6bit6szer hatdsrl keszitm6nyeket fogyasztani, terjeszteni a Koz6ss6gi Szint6rben es

annak kcirny6k6n.

14. A po196rmester a rendbont6kat ideiglenesen, vagy v6glegesen kitilthatja az int6zm6ny

tertilet616l.

15. A Koz6ss6gi-Szint6r l5togat6ja koteles azonnali hatdllyal ertesiteni a polg6rmestert

(sziiks6g eset6n a rend6rs6get, ment5ket, tiizolt6kat) minden olyan esem6nyr6l, amely

vesz6lyezteti a laitogat6k testi 6ps6g6t, valamint a Faluh6z 6piilet6t, eszkozeit,

beren dez6seit.

16. A hdzirend betart6sa minden l6togat6 sz6mdra kcitelez5.

17. A nyilvdnos rendezv6nyeken r6szt vev5k a haszniilati szabdlyzat elfogadds6val

egyidejfleg, hozzdhdrulnak, hogy a rendezv6nyen fot6doku me ntu mok k6szriljenek, azok

nyilvd nosa n megjelenjenek.



f . i4iu]tllrlrt

Bokor Kdzs6g Onkorminr zata K6pr isel(i-testiilet('nck
3/2020.(I II.18.)t nkormf nyzati rendelete

a hcll i ktizmiivel6d6s16l

Bokor Ktizs6g Onkormdnyzat6nak Kdpviselo-testtlete a Magyarorszrlg Alaptiirv6nydrrek 32. cikk (l )
bekezd6sdnek a) pontja, a 32. cikk (2) bekezd6se szerinti jogalkot6i hat5skrir6ben elj5rua, a muze6lis
intdzm6nyekrol, a nyilv6nos kdnyvtiiri ell6t6sr6l 6s a k<izmiivel6ddsrol sz6lo 199'7. 6vi CXL. tOrveny,
83/A. $. tblhatalm azbsa alapj|n a Magyarorsz6g helyi dnkorm5nyzatai16l sz616 CLXXXIX. tdrv6ny
13. Q (1) bekezd6sdnek 7. pondiban meghaterozott feladatk<ir6ben eljirva a kdvetkezoket rendeli el:

I. Altatinos rendelkezr6sek

r. s

(l) Bokor Kozs6g Onkorm5nyz-ata (a tov6bbiakban: Onkormdnyzat) a helyi kdzmiivelod6s teriilet6n a

kdzs6g polgiirainak 6rdekeit szem elotl tartva a helyi hagyomSnyok 6s sajdtoss6gok alapjin hatirozza
meg a k6zmiivelcid6s feladatait, azok elletisi form6it ds m6rtdk6t.

(2) A rendelet hatrilya kiterjed az Onkorm6nyzat kdzigazgat6si teriilet6n a kdzmiivel6d6si
feladatell6t6s szinter6re, a dol9oz6ira, hasznSl6i k0r6re, a kdzs6gben miiktidri, kiizmiivelod6si
tev6kenys6geket is folytat6 civil szervezetekre, a k6zmiivelod6si tev6kenys6g megval6suliisiiban
rdsztvevokre.

(3) A helyi kiizmiivelod6s szintere

KultrirhSz - Ktizdssdgi Szint6r 3066 Bokor, Szabads6g [t 14.

2. A ktizmiivel6d6s helyi feladatainak meghatirozisa

2.S

(1 ) Az Onkorminyzat 6ltal biztosftott kdzmiivel6d6si alapszolg6ltat6s:

Az Onkorm5nyzat a Kultv. 76 $ (3) bek. a) pontjrlban szerepki miivel6dri k6zdss6gek ldtrejdttdnek
elosegit6se, miik6d6siik timogatrisa, fejlod6s0k segit6se, a kdzmrivekid6si tev6kenys6gek 6s a
mrivel6dodo kdzdss6gek szimSra helyszin biztositisa a k6zmiivelod6si alapszolgiiltatiist biaositja a
kdvetkez6k szerint:

a. a miivel6d6 ktizdss6gnek rendszeres 6s alkalomszerii miivekjd6si vagy kdztiss6gi
tevdkenysdge v6gz6s6nek helyszin6t 3066 Bokor, Szabads6g rit 14. sz. alatt biztositja,
t6rit6smentesen

b. a mtivel6do k<iz6ss6g sz6m6ra bemutatkoz6si lehet6s6geket biztosit a telepiil6s rendezvdnyein.
c. f6rumot szervez ha az adott telepiil6sen miikddik - a Kdzmiivelod6si Kerekasztal

bevonis6val, a miivelodo kozdssdgek vezetrjinek r6szv6teldvek, ahol a miivel6d6 k6z6ss6gek
megfogalmazhatj6k a feladatell6t6ssal kapcsolatos 6szrev6teleiket. javaslataikat.

d. hel).t0rt6nettel, n6pmiiv6szettel, n6pi iparmiiv6szettel 6s a telepi.ilds szellemi kultur6lis
iiriiks6g6vel kapcsolatos csoportot, klubot, szakkdrt miiktidtet, timogatja a miivelod6
kdztiss6gek ez ir6ny[ munk6j5t.

(2) Bokor k<izs6g Onkorm6nyzata a kOzmiivelod6si alapszolg6ltat6sok megszervezdsdhez k6szitett
szolg6ltat6si terv6t minden 6v m6rcius 1-ig fogadja el.

(3) A kdzdss6gi szint6r mrikdd6s6nek ds haszn5lat6nak rendjdt a h6zirend rillapitja meg.



3. Az tinkorm6nl'zat ktjzmiivel6d6si feladatainak cll6tisi formija m<idja

3.S

(l) Az rinkorrnrinyzat kijzmiiveloddsi szfnteret mrikcjdtet, krizmiiveloddsi megrillapodrisokat kdt, illetve
fontos kozm[ivelod6si feladatokat ell6to szervezeteket temogat.

(2) Az dnkorm5nyzat a 2.$.- ban meghat6rozott feladatait kozmrivel6ddsi szinterdben lStja el.

(3) Az ell6tis m6dja lehet sajiit feladatkdrben vagy kdzmtivekiddsi meg5llapod6s keret6ben .

(4) Az <inkorm6nyzat kOzm[ivekid6si feladatainak elLit6sban egytitt kivin miik<idni

- kirzmtivel6d6si szintereivel

- ktizmftvel6d6si t5rsadalmi szervezetekkel

- egyh5zakkal

- ktizmtvel6d6si feladaw6gz6st v6llal6 magSnszem6lyekkel

- a hasonl6 feladatokat ell6t6 orsziigos. region6lis, t6rs6gi intdzm6nyekkel ds civil szervezetekkel

- biztositja a helyi lakossiig k6pviseletet, KOzmiivel6d6si Kerekasztal l6trehoz6s6nak lehet6s6g6t

(5) A (4) bekezd6sben megjelOlt int6zm6nyekkel, szervezetekkel 6s magSnszem6lyekkel
kdzmr.ivelod6si megiillapodiison alapul6 szerzod6ses kapcsolatot l6tesithet.

(6) A (5) bekezd6sben meghat6rozott kdzm[ivel6ddsi meg6llapodis megkdtdsdrol a kdpvisel6- lestiilet
dOnt

(7) A k<;zmiivel6ddsi nreg6llapodiis kOtelezo tartalmet e rendelet l. sziim[r mell6kletet tarlalmazza.

4. A ktizmfivel6d6si feladatok finanszirozisa

4.$

(l) Az Onkorminyzat k6zmiivel6d6si feladatait 6s a kiizdssdgi szintdr miikcidtet6sdt k6lts6gvetds6bol
fraanszirozza, melynek forr6sa a saj6t bev6tel, a k6zponti kdlts6gvet6sbol szirmaz6 kozmrivelod6si
t6mogat6s, az elktlijnftett 6llami p6nzalapokb6l, alapitv6nyi forriisokb6l pitly6zati riton elnyert risszeg.

(2) A rendelet alapjSn t6Lrnogat6sban r6szesiiki int6zm6ny, civil szervezet, egyesiilet, alapitv6ny 6s

miiv6szeti csoport, mag6nszem6ly az dnkorminyzatnak elsz6molisi kotelezettsdggel tartozik a
temogatiis felhaszn6l6sir6l a temogadsi szerz6d6s, ennek hiriny6ban az 6ves k6lts6gvet6si rendeletben
meghat6rozottak szerint. A besz6mol6si kdtelezetts6g szakmai 6s p6nziigyi ismertetdst tartalmaz.

(l ) A kdzmiivelod6si szint6r d{jmentesen ig6nybe veheto szol96ltat.isai

a) A kdzdss6gi szinl6r termeinek. felszerel6s6nek, berendez6sdnek ds az alkalmazottak munk6jSnak
ig6nybev6tel6vel rinkormSnyzati int6zm6nyek, kultur6lis c6lt kdzdss6gek 6s civil szervezetek
sz6mukra bev6telt nenr termel6 szervezeti, kdzm[ivel6d6si, kc;zdssdgi tev6kenys6ge;

s.s



b) a rendeletben felsoroll mindazon sajSt tevdkenysdg, mely a kdz6ss6gi szintdr kdzvetlen kiadrisait
nem terheli.

c) az a tev6kenys6g, rendezv6rry, amelyet az <inkorm inyzat cdlzott feladatk6nt finansziroz

(2) A kdzmiivel6d6si szintdr dijkciteles szolgiltat6sai:

a) mindcn nem kulturilis. tizleti cdli tev6kenys6g, rendezvdny

b) a kriziiss6gi szint6r 6ves eloirrinyzat6t meghalad6. kcjzvetlen kiiltsdget igdnyel.

(3) A szolg5ltatris dij6nak m6rt6k6t a piaci viszonyok szerint a polgirmester iillapitja meg.

5. 2616 rendelkez6sek

6.S

( I ) A rendelet a kihirdetdse napjSn l6p hatilyba.

(2) E rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg hatily6t veszti Bokor Kozseg Onkornranyzata
K6pvisel6-testiilet6nek 7/2002.(VIIl.8.) OR. sz. rendelete a kozmrivelod6srol.

Bokor. 2020. mSrcius 17.

k".. *J/
HesediidPdl t

polgiirmester

:,#
)l

c/t t
M6rkus S5ndor

jegyzi5

16s

llis 6

N

2
*,)

(3) A kcizdss6gi szinterek hasznSlatitnak szabllyzatit e rendelet 2. sz6mri mell6klete, a kcizciss6gi
szintdr tev6kenys6gi helyein alkalmazott dijakat a3. sz. mell6klete, a k<izciss6gi szintdr h6zirendj6t a 4.
sz. mell6klete tart almazza.



El6zctes hat{svizsgilat, indokl6s, v6lem6nyeztet6s

Bokor Ktizs6g Onkorminyzata K6pyiset6-tcstiilct6nek
3/2020. Ol l. 18.) rendcletc

a helvi kdzm iivel6d6s16l sz6lti ten'ezcthez

1. El62etes hat5svizsgSlat

A jogalkot6sr6l sz6l6 2010. 6vi CXXX. tcirv6ny 17. {-a alapj6n, mint a fenti jogszab6ly

el6k6szitdje az alirbbi eltizetes hat6svizsg6latot vdgeztem el a szab{lyoziis viirhat6
k<ivetkezmdnyeir6l, melyr6l most t6jdkoztatom a k6pviscl6{estiiletet.

A jogszabrily megalkotfsrnak sziiks6gess6ge, a jogalkotfs elmarad6s{nak vdrhat6
ktivetkezm6nyei:

- a rendelet megalkotrisa a helyi krizmrivelod6s szabiilyoz5sa miatt sztiks6ges,
- a jogalkot6s elmarad6siinak nincs k<ivetkezmdnye.

A jogszabrily alkalmazrisrihoz sziiks6ges felt6telek:
- a szemdlyi felt6tel: rendelkezdsre 6ll
- szervezeti felt6tel: rendelkez6sre rill.
- targyi fell6tel: rendelkezdsre iill.
- p6nziigyi leltdtel: rendelkez€sre iil.

2. Indok}is

A K6pviselo-testiilet a helyi kdzmrivel6d6s szabdlyoztna miatt tartja sztiksdgesnek a rendelet
megalkotdsiit.
A rendeletnek nincs eur6pai uni6s joggal kapcsolatos tisszehangol6si 6s egyeaet6si
vonatkoz6sa.

3. V6lem6nyeztet6s
A rendelet tervezetet

- kdtelez<i v6lem6nyeztet6si kdtelezetts6g nem terheli.

n](or&aao
(.t,/,

/.,
:o Mrirkus S6ndor

legyzo
a

Bokor, 2020. m6rcius 17.
t2

A ten,czett jogszabfly hatrisai:
a) t6rsadalmi, gazdasiigi, ktilts6gvet6si hat6s:

- t6rsadalmi hat6sa: nem jelentos,
- gazdasrigi hatiisa: nem jelent6s.
- kdlts6gvet6si hat6sa: nem jelenlos.

b) k<irnyezeti 6s eg6szs6gi k<ivetkezmdnyek:
- nincsenek.

c) adminisarativ terheket beioly6sol6 hat6sok:
- nincsenek.



I .sz. mell6klet 3/2020.(lIL l 8.) <inkorrn6nyzati rendelethez

A kiizm iivcl6d6si megf llapod:ls ktitelcz6 tartalma

I .A megdllapodo felek adatai.

2. Az ellitand6 kcjzmrive16d6si szolgriltat6s pontos 16gzitdse.

3. A feladat elldt6s6val kapcsolatos kdtelezetls6gek 6s v6llal6sok rtigzit6se.

4. A tev6kenysdg, illetve a szolgriltatris helyszindnek, idotartalm6nak illetve idopontjrinak, a

nyitva tades rendj6nek megh at|roz|sa. A vonatkoz6 jogszabiilyok kctz<itttik az 6nkorm6nyzat
rendeleteinek betartiis6ra tiirtdn6 fi gyelemfelhiv6s.

5. A szol96ltatiist igdnybevev6 lakoss6gi kdr rcigzitdse (l6tsz6m meghatriroz6srival).

6. Annak r6gzit6se, hogy mely szolgdltat6s igdnybev6tele ingyenes, s melyek6rt kell dijat
fizelni.

7. A feladat ellAtAsdrt a feladat ellit6j rinak j rir6 dij 6s a megfizet6s m6djrinak rcigzitdse.

8. A szolgiiltat6s ellet6seban kdzremfikctd6 szemdlyek jogszab6ly szerinti szakk6pzetts6gdnek

ellencirz6se.

9. A megbizis idotartalm6nak rdgzitese (hat6rozott vagy hatiirozatlan). A szolgiiltat6s
megkezddsdnek pontos meg6llapit6sa.

i0. A rendes 6s rendkiviili felmondiisi szab6lyok meghataroz|sa.

11. A megdllapod6s teljesit6s6rol besz6mol6s ds eiszrimol6s m6djiinak pontos meghatiiroz6sa.
Annak rdgzitdse, hogy az <inkormAnyzat szaklrtoi kdzremiikdd6st is igdnybe vehet a feladat
elliit6s minosegenek vizsgdlatdra.

12. A kapcsolattaft6 szen.rdlyek kijel6tdse.

13. A meg6llapod6s teljesit6s6vel kapcsolatos vit6k tiirgyal6sos tton tdrt6n6 rendez6sdnek
vrillal6sa.



2. sz. mell6klet a 3/2020.(lII.1 8.) cinkormdnyzati rendelethez

BOKOR KOZSEG KOZoSSEGI SZiNTERE

HASZNALATI SZABALYZATA

A kdzsdg kozdssdgi szinterinek szolg6ltatrisait nyitvatafiasi id6ben, programjait nemre,

felekezetre 6s prirt6ll6sra val6 tekintet n6lkril b6rki ig6nybe veheti, aki a haszn6lati

szabiiyzatbanf oglaltfelt6teleketelfogadja.

A kiiziiss6gi szint6r neve: Kultrirh:iz - Ktiziiss6gi Szint6r

Sz6khclye: 3066 Bokor, Szabads6g rit 14.

Fenntartrija: Bokor Ktizs6g 6nkormdnyzat:inak K6pvisel6-testiilete

Miiktid6si tertilete: Bokor kiizs6g kdzigazgatisi teriileteo a helyi ktizmiivel6d6si
rendelete alapjin

Jog6lkisa: alapit6 okirattal nem rendelkez6 kiiziiss6gi szint6r

Alaptev6kenys6ge: ktizmiive16d6si feladate116tf s

Miikiidtctiije: Bokor Ktizs6g Onkorm6nyzata

Tev6kenys6g helyei: egy 50 f6r6helyes tiitrbfunkci6s helyis69

Nyitva tart6sAt a 4. sz. melldklet tartalmazza

I. Ktiztiss6gi szint6r ig6nybev6tel6nek szabflyozrisa:

1.A K6zciss6gi szinteret, annak rendeltetdse szerint minden drdekl6d6 ig6nybevev6 sz6nd6k

bejelent6se ndlktil a szervezett kdzdss6gi programokon, szabadon haszn6lhatja.

2. A helyis6gek ig6nybev6tel6nek szrind6k6t a polgrirmestert6l - legalSbb 5 munkanappal a
tervezetl ig6nybev6tel el6tt kell- iriisban k6rni. Az ig6nybev6tel teljes felel6ss6gviillal6ssal

tdrt6nhet.

3. A helyisdgek tinnepnapokon 6s egyes munkasztneti napokon (anu6r 1., mrircius 15.,

Hirsvdt vasifunap 6s h6tf6, mrijus 1., Piink<tsd vasiirnap 6s h6tf6, augusztus 20., okt6ber 23.,
november 1. 6s december 25-26.) nem vehet6 igdnybe, kiv6ve, ha az lnkormixryzat 6s a vele

egytlttmrikddS - rendeletben felttintetett - szervezetek sajdt szervezdst rendezv6nyei eset6ben,

illetve egyedi ddnt6s alap.jiin.

A k<izmiivel6ddsi programok id6pontjrinak figyelembe vdteldvel biztositja a helyis6geket az

ig6nylSnek. Tcibb k6relmez6 esetdn a helyis6ghaszn6lati ig6nyekr<il a polg6rmester ddnt.



4. A Krizdss6gi Szint6r helyis6geiben minden kitogat kdtclcs a kciztissdgi is t6rsas 6let

szabiilyait betartani, kultur6lt magatartiist tanrisitani.

5. A Kdzcissdgi Szintdrtk6nt mrikctd6 helyisigek kdzciss6gi cdlokat szolg6lnak. ezdrt

v6delmiik berendez6siik ds felszerel6siik anyagi felel6ssdggel tdrtdno haszniilata. a tisztasag is
rend meg6viisa minden l6togat6 kdteless6ge.

Szind6kos rongrilis anyagi 6s biintetojogi feteloss6get von maga utAn.

6. Kdz6ssdgi Szint6r helyis6geiben 14 6v alatti gyermek 20.00 6ra ut6n csak sziil6i vagy

nagykorf szem6ly feliigyelete mellett a tart6zkodhat

Il. A ktiziiss6gi szint6r helyis6geinek b6rleti diimentes 6s diikiiteles hasznilata:

Az dnkormiiLnyzat termdszetbeni juttatriskdnt e rendelet 3. sz. melldklet6ben meghatiirozott

szervezetek r6szdre ingyenesen biaositja a kdzdss6gi szintdr helyisdginek igdnybevdtel6t.

Mds szervezetek esetdben a polgrirmester dcint a helyis6gek ingyenes ig6nybev6tel6nek

lehet6sdgeir<il.

1. B6rleti dijmentes tev6kenys6gek 6s szolg6ltat6sok:

a./fenntart6 6nhormrinyzat ds int6zmdnyeinek, a szervez6s6ben megval6sul6

rendezv6nyek,

b/ A helyhat6sSgi vrilaszt6son jeldltk6nt nyilv6ntart6sba vett polg6rmesterjel6ltek,

k6pvisel6jel6ltek, valamint az orszflggyillsi k6pvisel<ivSlasaSson jeldltk6nt nyilvrfurtart6sba

vett szemdlyek egy-egy alkalommal ingyenesen vehetik ig6nybe a kdzdss6gi szint6r

helyis6geit kampiinyrendezvdny @rtisitra az I.1. pontban foglaltak szerint.

cle rendelet 3. sz. melldkletben meghatrirozott szervezetek miik6dds6nek,

rendezv6nyeiknek bizt ositAsa,

dJ mindaz a tev6kenys6g, amelyet az rinkorminyzat cdlzott feladatkdnt finansziroz.

2. B6rleti dijk6teles tev6kenys6gek 6s szolg6ltatesok:

a) eskiiv<i c6lj6ra tdr16n6 igdnybevdtel, illetve magiinszemdlyek riltal szervezel
magri'nc6lir rendezv6nyek tartasa,

b) a nem dnkorm6nyzati ds az e rendelet 3. sz. mell6kletben szerepl6 szervezetek
zen6s, t6ncos rendezvdnyek,

e) minden olyan kultur6lis tev6kenys6g, amely a kdzdss6gi szint6r kdlts6gvet6s6b6l

kdzvetlen kiad6ssal .j iir.

c) gazdas{gi tev6kenys6g, szolg6ltatiis

A Kdzdss6gi Szint6r hasm6lata sor6n a Hazirend betartAsa kdtelez6 !

3. A b6rleti szerz6d6s tartalma



a) meg:illapod6 fclck adatai

b) a tev6kenys6g, szol96ltat6s, rendezvdny pontos meg,ei6l6se

c) szolg6ltatrist igdnybevev6k varhat6 sz6ma

d) haszniilat dijdnak valamint a fizetds m6dj6nak rdgzit6se

e) a haszniilat id6pontjrlnak ds pontos id6tartam6nak pontos meghat6rozisa

1) kapcsolattart6 szem6ly megjel6l6se el6rhet6s6geivel

g) K6zdss6gi Szinldr haszn6lata soriin rongrll6s miatt, vagy egy6b a berendez6sek,

eszk<izdk nem rendeltet6ss zerinti haszniiat6b6l bekdvetkezett k6rok megt6rit6se

h) a megrillapodds teljesitdsdvel kapcsolatos vit6k tfugyal6sos riton t<irt6n6

rendez6s6nek vrillal6sa

Ez a szabirlyzat Bokor Onkorm ir;ryzata 312020.(111.18.) <inkorm6nyzati rendeletdvel l6p
hat6lyba.



3. sz. mclldklet a 3/2020.(iil. I 8.) <inkormrinyzati rendelethez

I. A kiiziiss6gi szint6r helvis6geit ingt,cnesen hasznfl6 szen'ezetek:

A hasznrilati szabiiyzat hatdlybal6pdse ut6n alakul6 Bokor kcizmtiveloddsi cdhi k<iz6ssdgek,

csoportok, klubok, civil szervezet



4. sz. melldklct a 3/2020.(lll.l8.) dnkormhnyzati rendelethez

Mfir'el6d6si H:lz - Ktiziiss6si Szint6r hrlzirendie

1 . A Kdzossdgi Szinteret a haszn6latbavdteli szabdlyzat alapjrin vehetik ig6nybe

k6zmrivelod6si-kulturdl i s rendezvdnyek larlisiLr a.

2. Nyitva tart6sa: heti hiirom nap, legaldbb napi n6gy 6rriban, melybol egynek szabadnapra

vagy munkasziineti napra kell esnie, tovribbd legal6bb a hdt egy napj6n bele kell esni a l6-19
6rai idoszaknak. Ett6l pozitiv irdnyban eltdrhet.

Nvitva taftiis:

3. A bel6p6dijas rendezv6nyek liitogat6s6nak el6felt6tele a jegyv6sri,rl6s.

4. Bel6po.jegyes rendezvdnyeken a rdsztvev6 az ellen6rzo szelvdny6t meg6rizni kdteles, azt

k6r6sre vagy a terembe val6 vissza6rkez6skor kiil6n felhiv6s n6lktil a rendez<iknek vagy a

feltigyeletet vegzo szem|ly nek kdteles bemutatni

5. A Kdzdssdgi Szfnl6r programjain rdsztvev6k zavartalan mrivel6d6se 6s sz6rakoziisa

drdekdben be kell tartani a kdzciss6gi 6s tdrsas dlet kultunllt magatart6srinak szab6lyait.

6. A K<izdssdgi-Szint6r-k6zdss6gi c6lokat szolgil, ezdrt vddelme, berendez6s6nek 6s

felszerel6sdnek anyagi felel6ssdggel t6rt6n6 hasnilata, a tisztasiig 6s a rend meg6viisa

minden liitogat6 kdtelessdge.

7. A Litogat6k szemdlyes targyainak meg6viis6drt a K6z<issdgi Szint6r nem viillal felel6ss6get.

8. A K6zcjss6gi Szint6r munkatiiLrsainak, a polg6rmestemek, a rendez6knek, a rend6rsdgnek 6s

trizolt6knak az utasit6sait minden kitogat6 kdteles v6grehajtani.

9. Az 6piiletben szemetelni tilos.

10. Az 6ptiletben dohrinyomi csak a dohiiLnyzrisra kijeldlt helyen szabad.

11. A Kdz6ss6gi Szint6r elektromos ds hangtechnikai berendez6seit csak az ara megbizAst

kapott szemdlyek kezelhetik.

12. Szeszesitalt behozni - zilrtkdrti rendezv6ny kiv6tel6vel - nem szabad. A Kciz6ssdgi

Szinteret ittas 6llapotban liitogatni tilos. Szeszesital fogyasztrisa a. K6zdss6gi Szint6r el6tt

tilos

13. Tilos k6bit6szer hat6sri k6szitm6nyeket fogyasaani, terjeszteni a Kdz<iss6gi Szintdrben 6s

annak k6my6kdn.



14. A polg6rmester a rendbont6kat ideiglenesen, vagy v6glegesen kitilthatja az int6zmdny

teriileldrSl.

15. A Kiizdss6gi-Szintdr l6togat6ja kciteles azonnali hat6llyal drtesiteni a polgdrmcstert

(sziiks6g esetdn a rend<irs6get, ment6ket, ttizolt6kat) minden olyan esem6nyrril. amely

vesz6lyeZeti a l6togat6k testi 6ps6g6t, valamint a Faluh6z dpiiletdt, eszkcizeit. bcrcndez6seit.

16. A hazirend betarl6sa minden l6togat6 sziimiira kdtelez6.

17. A nyilvSnos rendezvdnyeken r6szt vev6k a haszn6lati szabdlyzat elfogad6srival

egyidejiileg, hozzrlh6rulnak, hogy a rendezvdnyen fot6dokumentumok k6sztiljenek. azok

nyilv6nosan megjelenjenek.



Pisztri \riros Polgirn:esterc

3060 P.{.-szld. K6lcsey utca :}5.

E_:: (06-12) 460-155
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L E;Ltu^ kdk'eA,l

Mdtrasz6l6si Kdziis
Onkorminyzati llivatal

M:itrasz616s

Erkezett: ?0 i:). .. 1...t,........h6 ...}irup
Ikt.sz , ...... db meil.
Ea. : .,.........,r1c;.4f+.*

Sz"rirr': : I 153- lJl?020.

'Ielepirldsi Linkomriinyzar
Polgirn:esterdnek

'1 iszte1t Polgirruester Ass;zony,rllrl

Paszt6 V6nrsi Ctnkormilnyz.at, 6l1el m&k{idtefctt, telepiilsstikel is ellit6 hizion'osi iigyelei
clliilasirz l(Lilai$ fela{ia1-ell6tdsi :zerz6dis 2020.jirnius 30-6n megsziinik, mint :rhog1' anril a
korairbirihban tdjdkozrrt.isl kilidlern.
A rnai napon az lig-veletct eliiil6 Pannon Fararnedik 1(1t megkereset 4s arr6l tijdkoztatorl hogy
a rriksdesi cngr&:lyiik ez iv mircitus 3l-6n lejilr, mivela Prlsztd ds drintetr teleptildsek kilziiki
szc'',rzfresek 20?ti. Arcius 31-ig httiiyovk. Prisztd ds a Pannon Pslarncdik Kt. koziitt ldhejoii
sztsrzidds 2020, jir*ius :10-ig {rvenyes, igy ehhez kell igazirani a lelepiildsek kdz6tti
szerzixliselcet is, amak eldekdhen, hogy a mfikirddsi enge<til,,t rneg tudj{k hosszabbitani.
Clsatoltan megkiti*Inr d sze,zddds tervezetet, amelyet il kimaradd 3 h6napra sziikseges
t]1egki!tI:i.
Kire:r:, hogy a szer*6,.1€sr soron kiv[i terjessz€k a tesliilel eld elfogad{isra ds aa 2020, rniucius
20-ig k$tdjik meg r,6s?*rnrE.

Kosztinenel:

Pns-d6. 2020. m:ircius ?

i

i

I

I



Feladat-ell6t6si szelz6dis

amely l6trejOtt
.. . .. ... .Ktizs6g Onkormiinyzata

(Szekhely:
Tdrzsktinyvi azonosit6 szSm: ......................
mint megrendelti (tov6bbiakban: Megrendel6),

I(6pviseli ... polgdrmester,

miisrdszrol:
P6sztti Varosi Onkorm6nyzat
(Szdkhely: 3060 P6szt6, Kdlcsey utca 35.
T<irzskdnyv azonosit6 sz6m: 735319 Kdpviseli: Farkas Attila polgrirmester
rnint megbizott (tovdbbiakban: Megbizott) (a tovibbiakban: felek) k6zdtt az alulilott napon 6s

helyen, az al6bbi felt6telekkel:

Felek megillapitj6k, hogy a hiiziorvosi tigyelet e[etAsdnak megszervez6se Magyarorszig
helyi <inkorm6nyzatairil sz6l6 2011. evi CLXXXIX. tdrv6ny 13.$ (1) bekezd6s 4.) pontja 6s

az cgiszs6giigyi alapell6t6sr6l s2616 2015. dvi CXXII. t6r'v6ny 5. $ (1) bekezdds c) pontja
alapj6n a helyileg illet6kes telepiildsi tinkorm6nyzalok feladata, mely feladatok szakszeni 6s
j6 szinvonahi ell6t6sanak biztositr4sa drdek6ben sziiletik e megrillapod6s.

2. Megbiz6 tudom6sul veszi, hogy Megbizott a hiziorvosi iigyelet ell6tilsa t6rgy6ban
kdzbeszerzdsi eljit6st folltatott 1e . Az eljix6s eredm6nyek6nt tudom6sul veszi, hogy az
eljiir6s nyedese a Pannon Paramedic Szolg:iltat6 Kft.(3070. B6tonyterenye, Mo1n6r Sdndor
rr 1-3.).

3. lrclek megallapodnak, hogy a Megbizollal szerzbdl Pannon Paramedic Szolg6ltat6 Kft.
2020. iprilis 0i-161 2020. jrinius 30-ig l6tja el Megrendel6 telepiilds6n a h6ziorvosi tigyeleti
feladatokat p6szt6i sz6khellyel, orvosi tlgyelct form6jdban. Megrendel6 kijelenti. hogy az
ell6t6ssal j616 elliit6si k<itelezetts6ge tov6bbra is fenniill.

4. A h6ziorvosi iigyeleti beosztris elk6szitdse, a helycttesit6sek megszewez6se, az iigyelet
folyamatossrigdnak biztositasa az iigyelet miikiidtet6s6t ellet6 Pannon Paramedic Szog6ltat6
K ft- feladata.

5. A Palnon Paramedic K{i. a N6gr6d megyei Korm6nyhivatal Salg6tarjani Jardsi Hivatala
Ndpeg6szs6giigyi F6osztily Sltal engeddlyezett szcrz6d6st ktitdtt 6s NEAK-nek bejelentett
hriziorvosokat foglalkoztat.

6. Az iigyelet hdtk<iznap 16.00 6r6t61 mAsnap reggel 08.00 6rriig, szabad-, munkasziineti- 6s

tinnepnapokon reggel 08.00 6r6t61 m6snap reggel 08.00 6rdig v6gzi a betegelletest.

7. Az tgyelet folyamatos mrikdd6sdhez szuks6ges szem6lyi 6s tiLrgyi felt6teleket a Pannon
Paramedic Kft. biztositja.

8. Megrendel6 az OEP iltal az ell tisi teri.lletnek biztositott havi iigyeleti finanszirozasi d(jat a

Megbizottal szerziidS Pannon Paramedic Szolgriltat6 Kft-nak ritengedi.

9. Megrendel6 tov6bbi vrillalja, hogy a 8. pontban szerepl6 forr6st kieg6szitend6 65 Ft/f6lh6
6sszeget iigyeleti t6mogat6sk6nt a lakossig szimdval arrinyosan, minden h6nap 05. napj5ig a

Megbizott sz6ml6j6ra u1al.



10. Amennyiben az utalds kdsedelmesen bonyol6dik, lgy minden h6 10. napj6t kovet6er a

mindenkori jegl.banki kamat kdtszerese kertil fclszrimitrisra, 30 napon tirli k6sedelem esctCn
podig az elmaradt dsszeg havi plasz 70ok-t kertil lelszirnol6sra. A 60 napot megiralad6
k6sedelem esetdn irdsbeli felsz6lit6st kovet6en Megbizott inkassz6val hilja le az elmaradt
iigyeleti tdmogat6st.

1 1, A fcladat-e116t6si szerzrjd6sbcn a legrdvidcbb feLmond6si ido: 3 h6nap.

12. Btirmely felet megilleti a rendkivi.ili felmondas joga, ha a miisik fdl sirlyos szerztid6sszegdst
kdvetett el 6s azt - amennyiben orvosolhat6 a szcrz6d6sszeg6 fdl kiiltin ilasbeli felhiv6s
ellen6r'e sem orvosolta a felhivrlsban megielelttlt, legal6bb 15 napos hatArid6n be101.

13. Felek megallapodnak abban, hogy a rendkivtili felmond6sra okot ad6 k6riilm6ny, kiildntisen:
. Meglendel6 r6sz6r6l: - ha fizetdsi kotelezettsdg6vel 30 napon trili kdsedelembe esik,
. Megbizott rdsz6r6l: - ha a miikddtetdst e1[6t6 szakmai tev6kenysdg6vel

dsszeffigg6sbcn b6rmely szakhat6s6g ill. bir6s6g joger6sen ismdtelten hi5nyosstigot
Allapit meg.

14. Meg6l1apod6 felek egyet6rtenek, hogy jeien megdllapodSs kapcsSn felmertilo jogvit6t
els6dlegesen peres eljArason kiviili egyeztet6ssel kiv6nj6k rendeani.

15.Felek ktizdtt felmeli.il6, egyeztetdssel nem rendezhetS vitak elddnt6se ce1j5b6l a Paszt6i
J6r6sbir6s6g illetdkess6g6t j e101ik meg.

16, Meg6llapod5 felek tudom6sul veszik, l.rogy jelen meg6llapodiisban nern szabilyozott
k6rd€sekben a Ptk. szab6lyai az i.-anyad6k.

17. Jelen megallapod6st elolvas6s 6s kdlcsdnOs 6rtelmez6st kdvet6en felek, mint akaratukkal
egyez6t irjrik a16.

2020. m6rcius Paszt6, 2020. mrfucius

polgiirmcstcr polg6mestcr
P6szt6 V6rosi OnkormdnyzatKdzs6g Onkormrinyzat

ZLradek'.

Jegyzo Jegyzo

A feladat-ell6t{si szerz6d6st K<izs6g Onkonndnyzat6nak Kepvisel6test0lete a ....12020.
(I[,....) sz6mri hat arczal|val,
PasztrS V5rosi Onkormdnyzat K6pvisel6-testulete a ....12020 (1II....) sz:innri hatrirozat6val hagya
j6v6.


