Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az
elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről, aktuális
pályázatok.
Az előző évről szeretnék még néhány inform ációt elm ondani nektek.
11.27. -én részt vettem Sásdon a Hegyháti Járási Közbiztonsági
Egyeztető Fórumon, ahol a rendőrség számolt be az éves
munkájukról, és tájékoztattak bennünket a statisztikai adatokról.
11.28. -án részt vettem Siófokon a DRV ZRT által szervezett szakmai,
tájékoztató napon.
11.29. -én Gödrében az idősek részére Rendőrségi Tájékoztató
program volt, ahol a rendőrség m unkatársai adtak hasznos
tanácsokat az idősek részére a lopásokkal, betörésekkel, unokázós
csalásokkal kapcsolatban. A településről 4 főt vittem.
11.30. -án tartottuk a faluházban a karácsonyi kézműves
foglalkozásunkat, melyre az alapanyagot az önkorm ányzat
biztosította, helyi lakosok és más településről érkezők is szép
számmal voltak jelen, sütöttünk mézes kalácsot is.
12.03.-án Pécsen voltam a Tudásközpontban a Csorba Győző
Könyvtár szervezésében m egtartott szakmai napon, tájékoztatón.
12.05.-én Rumpli Évivel képzésen vettünk részt az EFOP pályázat
keretén belül, majd ezen a napon délután Sásdi Szociális Társulási
ülésen voltam.
12.08.-án Sásdon részt vettünk az adventi karácsonyi vásáron, melyre
településünk is ajánlott fel süteményeket, köszönöm a sütést Csala
Györgynének és Héder Jánosnénak.
12.11.-én Rumpli Évivel képzésen vettünk részt ismét.
Ezen a napon részt vettem egy rendezvényen a" Jó kis hely
Baranyaszentgyörgyön" projekt ünnepélyes átadóján.
12.14.-én tartottuk a karácsonyi ünnepségünket, vendégünk volt a
Hahota Társulat a m űsorért HO.OOO.-ft-ot fizettünk. Az
önkorm ányzat biztosította az innivalókat, tortákat, kalácsokat, a

lakosok is hoztak finom süteményeket. A gyerekeket
m egajándékoztuk édesség csomaggal is. M éltó befejezése volt ez a
2019. évnek sokan megtiszteltek m inket a jelenlétükkel.
2020. január 9.-én részt vettem Kozármislenyben a Települési
Önkorm ányzatok Országos Szövetségének Baranya Megyei
polgármesteri Fórumán. ATÖOSZ-hoz való csatlakozásról kértem
tájékoztatást, ahhoz hogy belépjünk és tagok lehessünk szükséges a
képviselő testületnek a beleegyezése.
A TÖOSZ tagság feltételei:
A képviselő-testület m inősített többségű határozatban kinyilvánítja,
hogy a Szövetség tagja kíván lenni és elfogadja az Alapszabályban
foglaltakat, valam int teljesíti éves tagdíjfizetési kötelezettségét.
A TÖOSZ éves tagdíja 25 Ft/lakos/év. A tagdíj 50%-a az
érdekképviseleti 50%-a pedig a szolgáltatások szervezéséhez nyújt
fedezetet a Szövetség munkájában.
A tagönkorm ányzat folyamatosan megkapja a jogszabályváltoztatási elképzeléseket, jogszabálytervezeteket, am elyek kapcsán
vélem ényt form álhat.
A tagönkorm ányzat képviselője / többnyire a polgárm ester/ részt
vehet díjm entesen vagy TÖOSZ- tag kedvezménnyel- szakmai
programokon, projektekben.
A TÖOSZ-tag települések képviselői együttm űködnek a
programokban.
M it nyújt a TÖOSZ?
Szolgáltatások a tagönkormányzatok számára.
-Önkorm ányzati Forró Drót bármilyen önkorm ányzatot érintő
ügyben.
-nem zetközi kapcsolatok koordinálása.
-konferenciák ,képzések, tanulm ányutak szervezése.
-Kapacitás-építési programok m űködtetése az önkormányzati vezetők

és szakértők részére. Polgármester Akadém ia működtetése.
-Az Európa Tanács helyi dem okráciát fejlesztő programjainak
m űködtetése Magyarországon.
-eHírlevél és Honlap fenntartása.
-Önkorm ányzat című negyedéves szakmai folyóirat.
-Szakkönyvek, tanulm ánykötetek kiadása.
01.13. -án elutasításra került sajnos az „Eszközfejlesztés, belterületi
közterület karbantartására" beadott pályázatunk,melyben egy kis
traktorra pályáztunk.
A M ulti-Alarm Zrt részére fizettünk 42.382 Ft-ot a riasztó
távfelügyelet értesítésére, ez a díj az egész évre szól.
A Csányi és Társa Biztosítás közvetítő és Tanácsadó Kft részére
Vagyon- és felelősségbiztosítási díjat fizettünk egész évre szóló
73.866.-Ft-ot, biztosítót váltani sajnos csak ebben az évben tudunk
majd novem ber végén decem ber elején, a biztosítás évfordulója
január 1, biztosítást felm ondani 30 nappal előtte lehet csak.
01.14. -én a TF CENTER részére fizettünk 25.019.-Ft-ot az éves
W ebtárhelynek a díját.
01.29. -én Rumpli Évivel Gödrében voltunk Közművelődési szakmai
tájékoztatón, ahol a főbb tém akörök voltak:
-A törvényi szabályozás által előírt határidők és kötelező
dokum entum oka közművelődésben.
-Képzési, beiskolázási lehetőségek.
-Kulturális statisztikai adatszolgáltatás.
01.29. -én délután részt vettem a „Gyökerek és Szárnyak Gyerekesély
Program" Szakmaközi megbeszélésén.
Téma volt:
A Hegyháti Gyerekesély Program Sásdon a szomszédos települések
/Pálé, Meződ, Vázsnok, Felsőegerszeg, Varga, Oroszló/ bevonásával
tervezett szolgáltatásainak ismertetése.

Együttműködési Megállapodás megkötése, Pálé is csatlakozott a
programhoz, m elynek a szakkoordinátora Váradi Jánosné.
02.03.-án a könyvtárban egy előadáson vehettünk részt melynek
témája Járványügyi ismeretek, fertőző betegségek és azoknak
megelőzései voltak.
A Generációk Együttműködése program keretén belül került
megrendezésre az előadás.
A rendezvény az EFOP 1.5.3. „Hum án szolgáltatások fejlesztése a
Hegyháti Járásban" című pályázat támogatásával valósult meg és 19
fő volt jelen.
A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesületnek a tagja az önkorm ányzat
nekik kifizettük az éves tagdíjat ami 24.000.-Ft.
02.08.-án rendezik Sásdon az iskola szervezésében a Jótékonysági
farsangi bált, m elyet lO.OOO.-ft-os tom bola felajánlással tám ogatott
az önkorm ányzat ugyan úgy, mint az előző években.
Településünket regisztráltam a február 15.-én Gödrében
megrendezésre kerülő Töpörtyű és Forraltbor Fesztiválra a
csapatnevünk Páléi Disznóchips csapat lesz, aki szeretne csatlakozhat
hozzánk 5-6 fősnek kell lenni a csapatoknak.
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Főkönyvi szám

Megnevezés

Utak, hidak
053343
053513

ÁFA

Temető fenntartás
053343
053373
053513

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata
Egyéb szolgáltatások teljesítése
ÁFA

Közvilágítás
053313
053513

vili.energia (közvilágítás)
áfa

Onk.ingatlanok
hasznosítása
053313
053343
053373
053513
053553
| 05713
005743

Szervezet: 0101
Út karbantartása

Szervezet: 0102

Szervezet: 0103

053513
053553
05643
05673

0
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5E

440

0

2 449

Közüzemi díjak teljesítése
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése
Egyéb szolgáltatások teljesítése
ÁFA
Egyéb dologi kiadások teljesítése
Ingatlan felújítás (LEADER KAMERA 2094
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Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
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Települési vizeli, és
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094113
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05233
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Egyéb működési bevételek teljesítése
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visszatérülése
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0
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3 168
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105233

Szoc.Hjár

053373

Egyéb szolgáltatások teljesítése (ügyelet 360, bank 180, posta 40, egyéb
50,...
ÁFA
Fizetendő ÁFA 2019
Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak
Egyéb dologi kiadások teljesítése (kirándulások)
Önk.Nyugat Római Társulás, Mecsek-Völgység, TÖOSZ

0550633
0551233
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Önkormányzati
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Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
mozgókönyvtár
Falugondnoki 8 hó 2833 + LEADER kamera 1989
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0511013
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0511073
05233
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053213
053343
053373
053513
0551233
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Szoc.Hjár
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áfa
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EFOP-3.9.2.
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Külterületi utak
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692
0
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személyi kiadás

Magyar Falu út
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Ingatlan felújítás

05713
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0
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3. oldal

Szigetvári Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. pontjának 1.3
alpontja szerinti általános iskolai nevelés-oktatásban
kötelező felvételt biztosító állami fenntartású általános
iskolák ieavzéke
SZIGETVÁRI TANKERÜLETBEN a 2020/21-es tanévben.
K ö z n e v e lé s i in té z m é n y n e v e , c ím e :

F e lv é te li k ö rz e te :

Gödrei Körzeti Általános Iskola
(OM: 027273, 7386 Gödre, Árpád utca 13.)

Gödre, Baranyajenö, Baranyaszentgyörgy, Szágy és Tormás községek
közigazgatási területe

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(OM: 201344, 7342 Mágocs, Szabadság utca 7.)

Mágocs, Alsómocsolád, Mekényes és Nagyhajmás községek közigazgatási
területe

Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár Bikali Tagintézménye
(OM: 201344, 7347 Egyházaskozár, Rákóczi utca 55-56.)
Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár Bikali Tagintézménye
(OM: 201344, 7346 Bikái, Rákóczi utca 3.)

5.-8. évfolyamok számára Bikái, Egyházaskozár, Szárász, Hegyhátmaróc és
Tófű községek közigazgatási területe

Mindszentgodisai Általános Iskola
(OM: 027285, 7391 Mindszentgodisa, Kossuth Lajos utca 71.)

Mindszentgodisa, Bakóca, Kisbeszterce és Kishajmás községek
közigazgatási területe

Sásdi Általános Iskola
(OM: 201311, 7370 Sásd, Szent Imre út 29-31.)

Sásd város, Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok községek
közigazgatási területe

1 .-4. évfolyamok számára: Bikái, Egyházaskozár, Szárász, Hegyhátmaróc és
Tófű községek közigazgatási területe

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
KRID: 651169363 - SZIGTANKER

Szigetvári Tankerületi Központ

Intézmény
neve

Intézmény elérhetősége

Pedagógiai szakszolgálati feladat

Baranya Megyei
Pedagógiai
Szakszolgálat

7626 Pécs
Egyetem u. 2.

továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

Telefonszáma:
+36 72/518-599

szakértői bizottsági tevékenység
•
•

Email:
bmDsz.titkarsaq(5).cimail.com

•

•
•

•

•

sajátos nevelési igény megállapítása vagy
kizárása,
3 évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű
pszichológiai-gyógypedagógiai,
orvosi
vizsgálata,
járási (tankerületi) szakértői bizottság által
vizsgált, 3 évnél idősebb gyermekek,
tanulók esetében a sajátos nevelési igény
megállapítása vagy kizárása,
sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók
felülvizsgálata,
jogszabályban meghatározott esetben a
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló
családja
részére
a
juttatások
és
kedvezmények
igénybevételéhez
szükséges igazolások kiadása,
jogszabályban
meghatározott
esetben
javaslattétel
a
súlyosan-halmozottan
fogyatékos
gyermekek
ápoló-gondozó
otthoni ellátására, a három évnél idősebb
gyermekek bölcsődei ellátása,
fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátása

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
KRID: 651169363 - SZIGTANKER

Működési körzet
Baranya megye
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BMPSZ Bólyi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7754 Boly
Rákóczi Ferenc utca 8.
Telefonszáma:
+36 69/868-055
Email:
bmpsz.boly@gmail.com

BMPSZ Komlói
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7300 Komló
Május 1. utca 15.
Telefonszáma:
+36 72/488-094
Email:
bmpsz.komlo@gmail.com

Babarc, Belvárdgyula, Borjád, Boly, Hásságy,
gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai Kisbudmér, Liptód, Máriakéménd, Monyoród,
fejlesztés és gondozás
Nagybudmér,
Olasz,
Pócsa,
Szajk,
szakértői bizottsági tevékenység
Szederkény, Töttös, Versend
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása
Bodolyabér, Egyházaskozár,
Hegyhátmaróc,
gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy,
fejlesztés és gondozás
Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza,
szakértői bizottsági tevékenység
Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, Szárász,
•
szakvélemény kiállítása az iskolába Szászvár, Tófű, Vékény
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
KRID: 651169363 - SZIGTANKER

3
BMPSZ Mohácsi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7700 Mohács
Liliom utca 50.
Telefonszáma:
+36 69/322-222
Email:
bmpsz.mohacs@gmail.com

BMPSZ Pécsi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7633 Pécs
Türr István u. 3.

Telefonszáma:
+36 72/551-016

Bár, Bezedek, Dunaszekcsö, Erdősmárok,
gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai Feked,
Görcsönydoboka,
Himesháza,
fejlesztés és gondozás
Homorúd, Ivándárda, Kisnyárád, Kölked,
szakértői bizottsági tevékenység
Lánycsók, Lippó, Majs, Maráza, Mohács,
•
szakvélemény kiállítása az iskolába Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely,
lépéshez
szükséges
fejlettség Somberek, Szebény, Székelyszabar, Szűr,
megállapítása céljából,
Udvar, Véménd
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása
Abaliget, Aranyosgadány, Áta,
Bakonya,
- szakértői bizottsági tevékenység
Baksa, Berkesd, Birján, Bogád, Bosta,
• szakvélemény kiállítása az iskolába lépéshez Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód,
szükséges
fejlettség
megállapítása Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend,
céljából,
Kovácsszénája,
Kozármisleny,
Kökény,
• a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
Kövágószölős,
Kővágótőttős,
Lothárd,
nehézség megállapítása vagy kizárása,
Magyarsarlós,
Nagykozár, Orfü, Ócsárd,
Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány,
nevelési tanácsadás
Regenye, Romonya, Szalánta, Személy,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri,
- a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
Téseny
gondozása

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
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BMPSZ Pécsi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés és gondozás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés

7633 Pécs
Apáczai Csere János körtér 1.

Telefonszáma:
+36 72/550-646 (Apáczai krt. 1.)

Abaliget, Aranyosgadány, Áta,
Bakonya,
Baksa, Berkesd, Birján,
Bogád, Bosta,
Cserkút, Egerág, Ellend, Görcsöny, Gyód,
Hosszúhetény, Husztót, Keszü, Kisherend,
Kovácsszénája,
Kozármisleny,
Kökény,
Kővágószőlős,
Kővágótőttös,
Lothárd,
Magyarsarlós,
Nagykozár,
Orfü, Ócsárd,
Pellérd, Pereked, Pécs, Pécsudvard, Pogány,
Regenye, Romonya, Szalánta, Személy,
Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Tengeri,
Téseny

Email:
bmosz.oecs(a).amail.com
BMPSZ
Pécsváradi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7720 Pécsvárad
Kossuth Lajos utca 4.
Telefonszáma:
+36 72/566-041
Email:
bmosz.DecsvaradO.amail.com

-

Apátvarasd,
Erdősmecske,
Erzsébet,
gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai Fazekasboda, Geresdlak,
Hidas,
Kátoly,
fejlesztés és gondozás
Kékesd,
Lovászhetény,
Martonfa,
szakértői bizottsági tevékenység
Mecseknádasd , Nagypall, Óbánya, Ófalu,
•
szakvélemény kiállítása az iskolába Pécsvárad, Szellő, Zengővárkony
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
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BMPSZ Sásdi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7370 Sásd
Szent Imre utca
29-31.

gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása

Telefonszáma:
+36 72/475-075
Email:
bmosz.sasd(a)qmail.com

BMPSZ Sellyéi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7960 Sellye
Erdély utca 4.
Telefonszáma:
+36 73/480-683

Email: bmDSz.sellve(3)amail.com

-

gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása,
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
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Alsómocsolád, Ág, Bakóca, Baranyajenö,
Baranyaszentgyörgy, Bikái, Felsőegerszeg,
Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás,
Kisvaszar,
Mágocs,
Mekényes,
Meződ,
Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Pálé, Sásd,
Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga,
Vásárosdombó, Vázsnok

Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Besence,
Bogádmindszent,
Bogdása,
Csányoszró,
Drávátok,
Drávaiványi,
Drávakeresztűr,
Drávasztára,
Felsőszentmárton,
Gilvánfa,
Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse,
Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Kórós, Lúzsok,
Magyarmecske,
Magyartelek,
Markóc,
Marócsa,
Nagycsány,
Okorág,
Ózdfalu,
Páprád, Piskó, Sámod, Sellye, Sósvertike,
Tengeri, Téseny, Vajszló, Vejti, Zaláta

6

BMPSZ Siklósi
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7800 Siklós
Iskola utca 25.

gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
•
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiái, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása

Telefonszáma:
+36 72/579-230
Email:
bmosz.siklosi(S).qmail.com

BMPSZ
Szentlőrinci
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7940 Szentlőrinc
Kodolányi utca 13.
Telefonszáma:
+36 73/570-264
Email:
bmDsz.szentlorinc(3>amail.com

BMPSZ
Szigetvári
Tagintézménye
Járási Szakértői
Bizottsága

7900 Szigetvár
Rákóczi u. 9-13.
Telefonszáma:
+36 73/414-159

gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
* a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása.
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása
gyógypedagógiai
tanácsadás,
korai
fejlesztés és gondozás
szakértői bizottsági tevékenység
•
szakvélemény kiállítása az iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettség
megállapítása céljából,
7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
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Alsószentmárton,
Babarcszőlős,Beremend,
Bisse, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi,
Drávacsepely,
Drávapalkonya,
Drávapiski,
Drávaszabolcs,
Drávaszerdahely,
Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Harkány,
lllocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kásád, Kémes,
Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa,
Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida,
Lapáncsa, Magyarbóly, Márfa, Márok, Matty,
Nagyharsány, Nagytótfalu, Old, Palkonya,
Peterd,
Pécsdevecser,
Rádfalva,
Siklós,
Siklósbodony,
Siklósnagyfalu,
Szaporca,
Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Villány,
Villánykövesd, Vokány
Bicsérd,
Boda,
Bükkösd,
Cserdi,
Csonkamindszent,
Dinnyeberki,
Gerde,
Gyöngyfa,
Helesfa,
Hetvehely,
Kacsóta,
Királyegyháza,
Okorvölgy,
Pécsbagota,
Sumony,
Szabadszentkirály,
Szentdénes,
Szentkatalin, Szentlőrinc, Velény, Zók

Almamellék,
Almáskeresztúr,
Antalszállás,
Basal, Bánfa, Boldogasszonyfa, Botykapeterd,
Bürüs,
Ceglédpuszta,
Csebény,
Csertő,
Dencsháza, Endrőc, Gyöngyösmellék, Hóból,
Horváthertelend, Ibafa, Katádfa, Kétújfalu,
Kisdobsza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye,

Email:
bmDSz.sziaetvar@ amail.com
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•

a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási
nehézség megállapítása vagy kizárása,
nevelési tanácsadás
logopédiai ellátás
konduktív pedagógiai ellátás
gyógytestnevelés
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása____________________________

7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.
Tel.:
+36-73-795-214
e-mail: szigetvar@kk.gov
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Molvány, Mozsgó, Nagydobsza, Nagypeterd,
Nemeske, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet,
Patapoklosi, Pettend, Rózsafa, Somogyapáti,
Somogyhárságy,
Somogyhatvan,
Somogyviszló,
Szentegát,
Szentdénes,
Szentlászló, Szigetvár, Szörény, Szulimán,
Teklafalu, Terecseny, Tótszentgyörgy, Várad,
Vásárosbéc, Zádor

Tervezet
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020.(....) önkormányzatai rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.
l.§
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Szr.) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási
települési támogatás).
b) a rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás).”
2.8
A Szr. a 13. §-t követően a következő alcímmel és 13/A-B. §-okkal egészül ki.
„6. Gyógyszertámogatás
13/A. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes
viselni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak havi
összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de
maximum 5.000 forint.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.
(6) Egy családban azonos időszakban egy kérelmező számára lehet gyógyszertámogatást
megállapítani és folyósítani.
13/B. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra
kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásra jogosult-e.
(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott
részére kifizetni.”
3.8
E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Pálé, 2020.......
Markóné Héder Tímea
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Tervezet
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020.(.....) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
alpontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletét a
következők szerint módosítja.
i§
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdésében a „13.000 forint” szövegrész helyébe a
„15.000 forint” szöveg lép.
2.§
E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
Pálé, 2020. február 5.

Markóné Héder Tímea
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Tervezet
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.72019.(....) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
Pálé Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/A. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1§
(1) A rendelet célja, hogy Pálé község polgárai és közösségei művelődési és kulturális
szükségleteinek,
hagyományainak
figyelembevételével
meghatározza
Pálé
Község
Önkormányzata
(a továbbiakban:
önkormányzat)
által biztosított közművelődési
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét
(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat
által működetett, fenntartott, megvalósított közművelődési tevékenységekre.
2. Az önkormányzat közművelődési feladatai
2-§
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt céljának tekinti:
a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus és alkalmas környezet és infrastruktúra, tárgyi
feltételek biztosítását.
b) A település hagyományainak fenntartását, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének
erősítését.
c) A gyermekek és fiatalok kulturális életének fejlesztését, az idősebb korosztályok
közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatásával együtt. A kor, érdeklődési kör
stb. szerint szerződő közösségi kezdeményezéseit támogatja.
d) Az ünnepek kultúrájának gazdagítását, ápolását.
e) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.
f) A civil közösségek létrejöttének, működésének és együttműködésének ösztönzését.
g) Az élet minőségének javítását közösségi élmények biztosításával, a szórakozási és közösségi
igényekhez lehetőség biztosítását.
3. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és mértéke
3-§
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében
meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül a művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára helyszín biztosítása feladatot látja el. Ennek keretében a

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2020.(11.11.) önkormányzatai rendelete
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
2/2015.(11,23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pálé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

l.§
Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2015.(11.23.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Szr.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rendszeres települési támogatás nyújtható
a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: lakásfenntartási
települési támogatás).
b) a rendszeres gyógyszerkiadások viseléséhez (a továbbiakban: gyógyszertámogatás).”

2-

§

A Szr. a 13. §-t követően a következő alcímmel és 13/A-B. §-okkal egészül ki.
„6. Gyógyszertámogatás
13/A. §
(1) Gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a havi rendszeres
gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem
képes viselni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szempontjából szociálisan rászorult az, akinek a családjában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300 %-át.
(3) Létfenntartást veszélyeztetően magas a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége, ha annak
havi összege meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.
(4) A gyógyszertámogatás havi összege a rendszeres gyógyító ellátás havi költségének fele, de
maximum 5.000 forint.
(5) A havi rendszeres gyógyító ellátás költségét a háziorvos igazolja.
(6) Egy családban azonos időszakban egy kérelmező számára lehet gyógyszertámogatást
megállapítani és folyósítani.
13/B. §
(1) A gyógyszertámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kezdődően 12 hónapra
kell megállapítani. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani.
(2) Gyógyszertámogatás nem jár a közgyógyellátásra való jogosultság időtartama alatt. A
kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell, hogy a kérelem benyújtásakor
közgyógyellátásra jogosult-e.
(3) A gyógyszertámogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kell a támogatott
részére kifizetni.”

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Pálé, 2020. február 5.

JkO-óLvou e
TOjJ lULOv,
Markóné Héder Tímea
polgármester

A rendelet kihirdetve.
2020. február 11.

jegyző

)r. Kajdon Béla
jegyző
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A TÖOSZjelszava: szakszerűség és szolidaritás!

A TÖOSZ tagság jellemzői és előnyei
Alapfilozófia
A TÖOSZ alapfilozófiája döntően abban tér el más érdekszövetségekétől, hogy a hangsúlyt
az önkormányzatok általános, közös érdekképviseletére helyezi, és csak ezekre alapozva
tartja reálisan érvényesíthetőnek az egyes önkormányzatok vagy önkormányzat-típusok
(község, város, nagyváros, megye) érdekeit. Számol azonban azzal is, hogy az egyes
önkormányzat-típusok érdekei adott ügy kapcsán eltérhetnek egymástól, így a szövetség
egységes szervezetén belül önálló jogi személyként működhetnek a községi, városi, és megyei
kamarák. A TÖOSZ érdekképviseleti munkáját a vezető testületeken túl a megyei tagozatok,
a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a polgármesternői tagozat, valamint közigazgatási
szakmai szekció segítik.
A TÖOSZ önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan
önkormányzat, amely az önkéntesség, a tagok jogegyenlősége, a szolidaritás, a konszenzusra
való törekvés, a közös teherviselés, a jövőre orientáltság, a szakszerűségre való törekvés, a jó
értelemben vett pragmatizmus, a szövetségi tevékenység pártsemlegességének tiszteletben
tartása mellett a fent megjelölt célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett
demokratikus módon kíván együttműködni.
A TÖOSZ alapfilozófiájának helyénvalóságát bizonyítja, hogy több mint két évtizedes
tevékenységével jelentősen hozzájárult a demokratikus hatalomgyakorlás mindennapi
elsajátításához, a központi hatalom és a mindenkori kormány kontrolljához, a közösségi, helyi
erőforrások erősítéséhez, a civil szféra rangjának emeléséhez, a személyek, szervezetek,
közösségek közötti hazai és nemzetközi partneri kapcsolatok szélesítéséhez.
A TÖOSZ a társadalmi tőke sajátos, közvetítő és közreműködő megnyilvánulási formája, a
helyi autonómia kiteljesedésének és erősítésének erjesztője, a magyarországi
önkormányzatiság egyik szervezett szereplője és képviselője.
A TÖOSZ tagság előnyei
A TÖOSZ pártpolitikától független önkormányzati szakmai és érdekvédelmi szervezet,
amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi szervekkel és
törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész szakmai szervezet, amely
partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális önkormányzati információkkal
rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is. A TÖOSZ tagsággal az érintett
önkormányzat egy együttműködő, a felmerülő gyakorlati kérdésekre megfelelő
megalapozottságú választ adó szakmai szervezet részesévé válik.

A TÖOSZ a tagjai által fizetett tagdíjakból, és egyre inkább pályázati kiírásokon elnyert
támogatásokból gazdálkodik. Az éves tagdíj mértéke 25.- Ft/lakos, amelyből 12,50 Ft az
érdekképviseleti munkához, míg 12,50 Ft a szolgáltatási tevékenység végzéséhez nyújt
támogatást.
A TÖOSZ folyamatosan bővíti szolgáltatásainak körét, azonban a legfontosabbak és a
tagok körében a legnagyobb népszerűségnek a következők örvendenek:
- Önkormányzati Forró Drót: bármilyen önkormányzatokat érintő jogi ügyben állnak
munkatársaink a tagjaink rendelkezésére;
- Nemzetközi kapcsolatok: külföldi önkormányzatokkal való együttműködések
elősegítése, partner-közvetítés testvérvárosi vagy közös pályázati tevékenységhez;
- Konferenciák, tanulmányutak: saját szervezésű, ill. társszervezőként számos
szakmai kezdeményezésben részt vesz a TÖOSZ. Ezeken a konferenciákon a tagok
ingyenesen vagy kedvezményesen vehetnek részt;
- Polgármester Akadémia képzési programjainak szervezése, településvezetők és
képviselőtestületi tagok számára;
- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok versenyének szervezésével a konkrét jó
tapasztalatok bázisának létrehozatala, az egymástól való tanulás elősegítése céljából;
- Jó önkormányzati megoldások és példák felkutatása, bemutatása, ajánlása. A
kiérlelt megoldásokat az un. JÓTÁR füzetek sorozatban jelentetjük meg és tesszük
közzé. A szakmai programokban akár a polgármester, akár a jegyző, illetve
önkormányzati munkatárs személyes közreműködésére is van lehetőség;
- Önkormányzati szakkönyvtár működtetése a Titkárság székhelyén, amelyben
vidéki önkormányzati vezetők találkozási és tanácskozási lehetőségeinek
megteremtése;
- Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ: ingyenes budapesti
tárgyalási helyszín - előzetes időpont egyeztetés alapján - a TÖOSZ-tag
önkormányzatok részére;
- eHírlevél: hetente egyszer az aktuális információkat rendszeresen elektronikus úton is
eljuttatjuk tagjainkhoz;
- Facebook oldal: aktuális információkat eljuttatunk tagjainkhoz a Facebookon
regisztráltaknak;
- Facebook zárt csoport: csak TÖOSZ-tag önkormányzatok polgármesterei,
alpolgármesterei, önkormányzati képviselői és jegyzői regisztrálhatnak a zárt
csoportba, ahol aktuális információkat, híreket juttatunk el 1-2 naponta a csoport
tagjainak;
- Honlap: folyamatosan közzé tesszük híreinket, illetve elektronikus könyvtár és
adatbázis is elérhető a honlapunkon;
- ÖNkormányzat című negyedéves szakmai folyóiratunkban folyamatosan
tájékoztatjuk az önkormányzati közvéleményt a legfontosabb kérdésekről,
történésekről;
- Gazdasági szereplők ajánlatainak véleményezése, a tag önkormányzatok részére
kedvezményes szolgáltatások közvetítése;
- Általános önkormányzati problémát megjelenítő egyedi ügyben való eljárás.
A TÖOSZ tevékenységét sokrétű és sokoldalú hálózati tevékenysége révén látja el,
amelyben a tag önkormányzatok vezetői, képviselői személyes aktivitásuk révén
válhatnak a magyar önkormányzati rendszer alakítóivá, fejlesztőivé.
Bízunk benne, hogy a jelenlegi tagjainkhoz újabb önkormányzatok is csatlakoznak
Magyarország legtöbb, a települési önkormányzatok felét magába foglaló érdekvédelmi
szervezetébe.

ELŐTERJESZTÉS
............................... Önkormányzata Képviselő-testületének
2020........................... -i ülésére

Tárgy:

......................................................................... Önkormányzatának a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe történő belépésének kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

..................................kezdeményezzük, hogy .............................. lépjen be a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe. Kezdeményezésünket az alábbi információk
birtokában tesszük a következő indokok alapján.
Az 1989-ben alapított Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) a helyi
önkormányzatok szövetségeként működik. A Szövetség tagjai lehetnek a településeken
(község, nagyközség, város járásszékhely áros, megyei jogú várok, fővárosi kerület), valamint
a megyei önkormányzatok is.
A TÖOSZ a legnagyobb taglétszámú önkormányzati érdekképviseleti szerv - jelenleg hazánk
3178 települési önkormányzatából több mint 1600 önkormányzat a tagja - és legtöbb
önkormányzati típust (fővárosi kerület, megye, megyei jogúváros, járásszékhely város, város,
nagyközség és község) magába foglalja. A TÖOSZ érdekképviseleti munkáját a vezető
testületeken túl a megyei tagozatok, a szakterületeket gondozó tanácsnokok és a
Polgármesternői Tagozat, az Innovatív Önkormányzatok Klubja, a Történelmi Városok és
Települések Hálózata, valamint Közigazgatási-Szakmai Szekció segítik.
2002-től mind a 19 megyében működik a Szövetségnek megyei tagozata, amely összefogja a
TÖOSZ-tag önkormányzatokat és polgármestereket.
2004-től működik az esélyegyenlőséget előtérbe helyező Polgármesternői Tagozat.
2013- tól működik a TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja, amely lehetőséget biztosít jó
gyakorlatok és kezdeményezések, valamint új tervezett megoldások megvitatására,
véleménycserére és tapasztalatcserére.
2014- ben jött létre a TÖOSZ Történelmi Városok és Települések Hálózata, amelyben a
magyar történelemben kiemelkedő szerepet betöltő és az örökségvédelem, valamint
örökséggazdálkodás iránt elkötelezett településeket (községeket és városokat egyaránt)
tömöríti.
2015- ben kezdte meg munkáját a Közigazgatási-Szakmai Szekció, amelyben elsődlegesen a
jegyzők vesznek részt.

A szolgáltatások területén a tagönkormányzatok számára folyamatosan bővíti azok körét, ezek
közül legfontosabbak: Önkormányzati Forró Drót, nemzetközi kapcsolatok koordinálás,
konferenciák, képzések (Polgármester Akadémia, Képviselő-testületi Tudásprogram),
eHírlevél, honlap, Facebook oldal, ÖNkormányzat című negyedéves folyóirat.
A TÖOSZ támogatja a települések együttműködéseinek és társulásainak bővülését,
valamint a térségi szemlélet megerősödését a települési és megyei önkormányzatok
tevékenységének kiteljesedése, valamint a közszolgáltatások színvonalának emelése
céljából.
A Szövetség önkormányzati szakmai és érdekvédelmi, pártpolitikától független
szervezet, amely folyamatosan a helyi önkormányzati érdekeket képviseli a központi
szervekkel és központosítási törekvésekkel szemben, ugyanakkor együttműködésre kész
szakmai szervezet, amely partnerségi kapcsolatai révén naprakész és friss aktuális
önkormányzati információkkal rendelkezik, és ezt igyekszik megosztani tagjaival is.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagjai sorába történő belépés feltétele,
hogy a képviselő-testület értsen egyet a TÖOSZ Alapszabályában megfogalmazott
célkitűzésekkel. A települési önkormányzatok éves tagdíja 25,- Ft/állandó lakos. A TÖOSZ
Alapszabálya
a
Szövetség
honlapján
fhttp://xn—tosz-5qa.hu/szovetsegunk/atoosz/alapszabaly/) olvasható.
Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy .........................
.............................. Önkormányzatának a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségébe
történő belépését támogatni és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

........ /2020. (.......) képviselő-testületi határozat
1....................................................... Önkormányzata a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetsége Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseket magára nézve kötelezőnek
ismeri el és 202........................................... napjától tagja kíván lenni a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségének.
2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntéséről a TÖOSZ Titkárságát a belépési
nyilatkozat és a képviselő-testületi határozat jegyzőkönyvi kivonatának megküldésével
tájékoztassa.
Felelős:.......................................
Határidő:...................................

, 2020

(aláírás)
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BELÉPÉSI NYILATKOZAT
és

ADATLAP
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
tagnyilvántartásához
Településünk Képviselő-testülete a ........ /20... (....... ) számú határozatával1 a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségébe 20... é v ............................. h ó .........napjával történő
belépés mellett döntött.
Kijelentjük, hogy ismerjük a TÖOSZ tagjainak jogait és kötelességeit tartalmazó
Alapszabályt, amelyet magunkra nézve is kötelezőnek tartunk.
Tudomásul vesszük, hogy tagsági jogviszonyunk a TÖOSZ elnökségéhez intézett jelen
nyilatkozatunk beérkezése napján jön létre.
TÖOSZ tagságunk szempontjából fontos adataink:
1. Az önkormányzat megnevezése:...........................................................................................

2. Az önkormányzat címe:
Telefon:............................................ E-m ail:..........................
Adószám:..................................... KSH statisztikai számjel:
3. A helyi önkormányzat területén élő állandó lakosok szám a:..........................
4. Polgármester
neve:...............................................................................................................életkora:
szakképzettsége:...........................................................................................................
idegen nyelv ismerete, foka:.........................................................................................
telefonszáma:............................................ e-mail cím e:.............................................
5. Az önkormányzat TÖOSZ képviselőjének
(amennyiben nem azonos a 4. pont alattival)
neve:...............................................................................................................................
beosztása:.......................................................................................................................
szakképzettsége:............................................................................................................
idegen nyelv ismerete, foka:.........................................................................................

1A képviselő-testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat mellékletként csatolandó.
A TÖOSZ Alapszabálya letölthető a Szövetség honlapjáról: www.toosz.hu

2

6. A polgármester (vagy az önkormányzatot képviselő más személy) a TÖOSZ munkájában
milyen szakterületen kíván részt venni:

7. Ajegyző *
neve:..................................................................................................
szakképzettsége:...............................................................................
idegen nyelv ismerete, foka:............................................................
speciális érdeklődési területe:..........................................................
8. Az önkormányzat melyik más szervezet munkájában vesz részt
a) országos önkormányzati szövetség:..........................................
b) kistérségi szövetség:
c) szakszövetség:
d) egyéb:

9. Az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai
a) testvértelepülési:........................................
b) testvérmegyei:........................ ...................
c) egyéb:..........................................................
10. Megjegyzés:..............................................

Tudomásul veszem, hogy a Belépési nyilatkozatban megadott személyes adat körébe tartozó
adatok kezelése során a TÖOSZ mindenkor az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú,
2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
előírásainak megfelelően jár el. Ennek megfelelően hozzájárulok ahhoz, hogy a Belépési
nyilatkozatban személyes adatnak minősülő adat kezelését a TÖOSZ kizárólag a TÖOSZ
tagsággal kapcsolatos jogosultságok és kötelezettségek teljesítésének keretében, a szükséges
mértékig és szükséges időtartamáig - figyelemmel a vonatkozó hatályos jogszabályokra kezelje.
, 20... év

hónap ... nap
P.H.

polgármester aláírása
* Amennyiben a jegyzői feladatokat olyan jegyző látja el, akinek székhelye nem azonos az
önkormányzat székhelyével (közös önkormányzati hivatal), úgy erre a tényre a jegyző neve után a
székhely település nevének zárójelben történő feltüntetésével szíveskedjenek utalni.
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Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(11.11.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Pálé Község Önkormányzata Képviselö-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
alpontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az
európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény 92. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.) önkormányzati rendeletét a
következők szerint módosítja.
l- §
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelet 28. § -ában a „13.000 forint" szövegrész helyébe a „15.000 forint”
szöveg lép.
2-§
E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Pálé, 2020. február 5.

J X m ílju W ) UcHfV T U lcícl
Markóné Héder Tímea
polgármester

A rendelet kihirdetve.
2020. február 11.

'Dr. Kajdon Béla
jegyző

Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2020.(11.11.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődésről
Pálé Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 83/A. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
i§
(1) A rendelet célja, hogy Pálé község polgárai és közösségei művelődési és kulturális
szükségleteinek,
hagyományainak
figyelembevételével
meghatározza
Pálé
Község
Önkormányzata
(a továbbiakban:
önkormányzat)
által biztosított közművelődési
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét
(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat
által működeiéit, fenntartott, megvalósított közművelődési tevékenységekre.
2. Az önkormányzat közművelődési feladatai
2.§
Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt céljának tekinti:
a) A közösségi művelődéshez méltó, esztétikus és alkalmas környezet és infrastruktúra, tárgyi
feltételek biztosítását.
b) A település hagyományainak fenntartását, a lokálpatriotizmus, a helyi érdekek védelmének
erősítését.
c) A gyermekek és fiatalok kulturális életének fejlesztését, az idősebb korosztályok
közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatásával együtt. A kor, érdeklődési kör
stb. szerint szerződő közösségi kezdeményezéseit támogatja.
d) Az ünnepek kultúrájának gazdagítását, ápolását.
e) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását.
f) A civil közösségek létrejöttének, működésének és együttműködésének ösztönzését.
g) Az élet minőségének javítását közösségi élmények biztosításával, a szórakozási és közösségi
igényekhez lehetőség biztosítását.
3. A közművelődési alapszolgáltatások köre és a feladatellátás formája, módja és mértéke
3- §
(1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatként a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében
meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül a művelődő közösségek létrejöttének
elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a
művelődő közösségek számára helyszín biztosítása feladatot látja el. Ennek keretében a
művelődő közösségek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzéséhez helyszínt biztosít, és a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket
teremt.
(2) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az általa fenntartott és működtetett
közösségi színtér útján látja el. A közművelődési tevékenységét a helyi adottságokra,

hagyományokra figyelemmel a helyi közösség ösztönzésével, továbbá lehetőségeihez mérten
támogatásával, az öntevékeny közművelődési szervezetek segítésével végzi.
(3) A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:
a) a közösségi színtérként működő Páléi Faluház Közösségi Tér (Pálé, Árpád utca 25.)
többfunkciós helyiségei, udvara, berendezéseivel (együtt: közösségi színtér),
b) a Csorba Győző Könyvtár helyi szolgáltató helye a Faluház épületében (mozgókönyvtár).
(4) Az önkormányzat költségvetési intézményt a helyi közművelődési feladatok ellátására nem
hoz létre.
4-§
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása, a közművelődési célok és feladatok
megvalósítása során a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekkel,
egyéb szervezetekkel, azok fenntartóival, működtetőivel, a térség oktatási és közművelődés,
könyvtár intézményeivel és megalakulása esetén a Közművelődési Kerékasztallal szorosan
együttműködik. Különösen szoros az együttműködés a Páléért Egyesülettel.
4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

s.§
(1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatait - a közösségi színtér
fenntartásának költségeit, a rendezvények költségét, a technikai-műszaki és infrastrukturális
feltételekkel kapcsolatos kiadásokat, személyi kiadásokat és egyéb költségeket - költségvetéséből
finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétel és a központi költségvetésből származó normatív
állami hozzájárulás.
(2) Az önkonnányzat a központi költségvetési forrásból - a közművelődési feladatok
támogatására - biztosítandó pályázatokhoz a pályázat elnyeréséhez szükséges saját forrást a
mindenkori éves költségvetési rendeletében biztosítja.
5. Hatálybalépés
6.§
(1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) Elatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési
tevékenység támogatásáról szóló 6/2002.(VI. 10.) önkormányzati rendelet.
Pálé, 2020. február 5.

JJlClűxA vc'' ílGcÁV GÁvuejxMarkóné Héder Tímea
polgármester

A rendelet kihirdetve.
2020. február 11.

i/Dr. Kajdon Béla
jegyző

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőiétől
Előterjesztés
Felsőegerszeg, Meződ, Pálé, Varga és Vázsnok Község Képviselő-testülete ülésére
a közművelődési alapszolgáltatás ellátása, közösségi színtér működtetése tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
A
muzeális
intézményekről,
a
nyilvános
könyvtári
ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása jelentős új feladatokat ró az
önkormányzatokra a közművelődési feladatellátás tekintetében.
A települési önkormányzatok kötelező feladata a következőkre terjed ki:
1. a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése
2. a közművelődési helyi lakossági képviselet biztosítása
3. a közművelődési célú pénzügyi támogatások biztosítása.
A kötelező feladatnak való megfelelés érdekében még ebben az évben
I. Szükséges egy képviselő-testületi határozatban formálisan is kijelölni, rögzíteni a
közművelődési feladatellátás helyszínét (helyszíneit) és elnevezését.
A helyszínnel kapcsolatosan azokon a településeken, ahol több épület is rendelkezésre áll az
önkormányzatnak feladatai ellátására, végig kell gondolni, hogy ezek közül melyeket jelöli ki
közösségi színtérnek, ahol ténylegesen is folyik, folyhat közművelődési tevékenység.
Az elnevezésben szerepelnie kell a közösségi színtér vagy közösségi tér fogalomnak, jelenleg
a statisztikában használunk elnevezést, illetőleg a lakosság az épület megnevezésére használ
egyfajta megnevezést, pl. faluház, kultúrház. Célszerű ennek mentén gondolkodni az
elnevezésben is. Szóba jöhető megnevezések: ...-i Faluház Közösségi (Szín)Tér, ...-i
Kultúrház/Művelődési Ház Közösségi Tér.
II. Az önkormányzat rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások
körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét, a rendeletet legalább 5 évente
felül kell vizsgálni. A közművelődési törvény változásaihoz hozzá kell igazítani a rendeleteket:
úgy kell kijelölni az ellátandó feladatok körét, hogy ahhoz a személyi és tárgyi feltételeket meg
tudjuk teremteni, 2020-tól, illetve 2021-től. A helyi rendeletben ki kell jelölni, hogy a
közművelődési alapszolgáltatások közül melyeket kívánja/tudja nyújtani az önkormányzat.
Úgy kell választani, hogy a hozzá tartozó feltételeket is meg kell tudni majd teremteni. Az
alapszolgáltatások köre a következő:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári
részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat
szervez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szolgáltatásokat szervez,
c) a gyermekek, az iijúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk
közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat
szervez,
d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a
megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

f) a lelki egészség megőrzését szolgáló, a függőséget, devianciát, áldozattá válást megelőző programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,
g) a települési önkormányzattal együttműködésben szakmai támogatást biztosít a helyi partnerségi
egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, biztosítja a közösségi
tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeit, valamint
h) az a)-g) pontban foglalt tevékenységek megvalósításában szakmai és infrastrukturális támogatást
nyújt.
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében
a) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását,
b) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását,
tevékenységét szervezi, támogatja azok megvalósítását,
c) az életminőséget és életesélyt javító tanulási lehetőségeket szervez, támogatja azok megvalósulását,
d) népfőiskolái programokat, szabadegyetemeket szervez, támogatja azok megvalósítását,
e) ismeretterjesztő alkalmakat szervez, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket
teremt, valamint
f) hozzásegít az elektronikus közszolgáltatások megismeréséhez, a digitális világban történő
eligazodáshoz, az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásához.

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, ennek
keretében
a) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális
örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek
ezirányú munkáját,
b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában,
gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
c) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a
művelődő közösségek ezirányú munkáját,
d) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek
megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok
megvalósítását,
e) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más
kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint
f) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő
közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek
bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait,
támogatja azok megvalósítását.
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek

keretében
a) a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a filmés médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört,
klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint
b) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális
támogatást nyújt.
f i a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, ennek keretében
a) a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása,
kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozásokat, szakköröket, klubokat
működtet, támogatja azok megvalósítását, valamint
b) felzárkóztatást segítő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosít

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, ennek keretében:
a) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő
programokat, tevékenységeket és szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,
b) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot
fejlesztő programokat kezdeményez, támogatja azok megvalósítását,
c) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a
kulturális turizmussal kapcsolatos programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja
azok megvalósulását, valamint
d) hozzásegít az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú
használatához.

Az a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése kötelező. Ennek
keretében
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával, a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
III. 2020. január 1-jéig kell megfelelni a tárgyi feltételeknek is, ezeket a kijelölt
alapszolgáltatásokhoz elő kell teremteni, szintén még ebben az évben.
Amit minimum biztosítani kell a közösségi színtérben
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt
és széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.)
elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
f) legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet
kapcsolatot.
Ezen túl:
B) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése tevékenységhez: A minimumfeltételek mellett
további:
a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására,
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiség,
b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiség,
c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztal
és szék,
d) fény- és hangtechnikai eszközök
C) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása tevékenységhez biztosítani kell a
tevékenységekhez szükséges alapvető oktatástechnikai eszközöket.
D) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása érdekében
kell még:
a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas alkotóműhely,
b) legalább egy kiállítótér,
c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas, játszóhellyel rendelkező
többfunkciós helyiség,
d) az a)-c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő
számú asztal és szék,
e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai
eszközök, paravánok, posztamensek, installációs eszközök
E) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében a
minimumfeltételek mellett további:
a) legalább egy, az (1) bekezdés a) pontja szerinti művészeti tevékenységek oktatására,
végzésére alkalmas alkotóműhely,
b) legalább egy kiállítótér,

c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiség,
d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközök,
e) az a)-c) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő
számú asztal és szék,
f) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai
eszközök, paravánok, posztamensek, installációs eszközök
V) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása érdekében,
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és
széket.
IV. 2020. január 1-jéig kell megfelelni a tárgyi feltételeknek, ezeket a kijelölt
alapszolgáltatásokhoz elő kell teremteni, szintén még ebben az évben.
Amit minimum biztosítani kell: Közösségi színtérben kell
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények,
tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) az a) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és
széket,
c) polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, szórólapok stb.)
elhelyezését,
d) legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs eszközt,
e) legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt,
fi legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe vehető internet
kapcsolatot.
Ezen túl:
B) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése tevékenységhez:
a) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, a művelődő közösségek bemutatkozására,
ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
b) legalább egy, legalább 2 fő befogadására, tanácsadásra is alkalmas helyiséget,
c) az a) és b) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt
és széket,
d) fény- és hangtechnikai eszközöket.
C) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása tevékenységhez biztosítani kell a
tevékenységekhez szükséges alapvető oktatástechnikai eszközöket.
D) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása érdekében
kell még:
a) legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas
alkotóműhelyt,
b) legalább egy kiállítóteret,
c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas, játszóhellyel rendelkező
többfunkciós helyiséget,
d) az a)-c) pontban meghatározott helyiség méretének és funkciójának megfelelő
számú asztalt és széket,
e) az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai
eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.
E) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása érdekében:

a) legalább egy, az (1) bekezdés a) pontja szerinti művészeti tevékenységek oktatására,
végzésére alkalmas alkotóműhelyt,
b) legalább egy kiállítóteret,
c) legalább egy, legalább 60 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok próbáinak,
előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas többfunkciós helyiséget,
d) a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket,
e) az a )-c ) pontban meghatározott helyiség, tér méretének és funkciójának megfelelő
számú asztalt és széket,
fi az adott program megfelelő lebonyolításához szükséges fény- és hangtechnikai
eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs eszközöket.
F) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása érdekében,
a) legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, rendezvények, tanácskozások,
képzések megtartására egyaránt alkalmas többfunkciós helyiséget,

b) az a) pont szerinti helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú asztalt és széket.
V. 2021. január 1-jéig kell a személyi feltételeket megteremteni:
A közösségi színtérben a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan
biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel
(szakképesítéssel) rendelkező szakembert foglalkoztat. Nincs megkötés az alkalmazás
óraszámára, ezért lehetőség van több településen való foglalkoztatásra is, a lényeg, hogy
maximum 3 településen láthatja el a feladatokat a szakember.
Ezen túl a különböző kategóriájú alapszolgáltatások ellátásához különböző, főként felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakembert kell bevonni, akár alkalmilag, egyes rendezvényekre,
megbízással.
VI. Két további dokumentum szükséges még a közösségi színtér működtetéséhez.
Az önkormányzatnak használati szabályzatban kell meghatározni a közösségi színtér használati
szabályait, működésének módját. Itt kell megállapítani a közösségi tér nyitva tartási idejét is. A
közösségi színtér - illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét három
napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy
munkaszüneti napra (szombat vagy vasárnap) kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján
magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.
A nyitvatartási rendtől eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy az
eltérést legalább egy hónappal megelőzően az épületben közzé kell tenni. A nyitva tartási idő
nem függ össze a közösségi színtér programjaival, szolgáltatásaival, illetőleg a közművelődési
szakember munkaidejével. A nyitva tartás csak a helyiségek, eszközök elérhetőségét jelenti,
így például célszerűen nyithat a mozgókönyvtáros is, tehát a mozgókönyvtári szolgáltató hely
működésével is összehangolható. A nyitva tartást a használati szabályzatban kell meghatározni.
A feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves
szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
Az éves szolgáltatási terv tartalmazza
a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok,
tevékenységek és folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését,
b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását,
c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását
azzal, hogy minden egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be,
d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett
számát, valamint

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és
értékelésében való részvételének módjait.
Az éves szolgáltatási terv a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén,
igényein és szükségletein alapul, azt a feladatellátó a helyi lakosság és annak önszerveződő
közösségei, valamint - ha az adott településen működik - a Közművelődési Kerekasztal
bevonásával készíti elő.
A feladatellátó a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározza, hogy az adott
közművelődési alapszolgáltatáson belül mely szakmai feladatokat milyen módon és mértékben
látja el.
A feladatellátó az éves szolgáltatási tervet a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési
intézményben vagy a közösségi színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi
legkésőbb a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül.
A szolgáltatási terv tehát egyfajta programterv is, melyet a közösségi színtér alkalmazottja
készít el és a képviselő-testület hagy jóvá. A szolgáltatási tervet már 2019-ben is meg kell
alkotni, nagy kérdés persze, hogy ki készítse el.
A fenti tájékoztatás alapján elkészített, az I. és II. pontban foglalt feladatok teljesítése, mint a
felülvizsgálat érdekében tett első lépések érdekében rendelettervezet és határozat-tervezet
készült, melyek elfogadását kérem a T. képviselő-testülettől.
Felsőegerszeg és Varga esetében a rendelet felülvizsgálata, az új rendelet megalkotása
megtörtént 2018-ban, itt a rendelet módosítására csak a közösségi színtér új elnevezésének
átvezetése miatt kerül sor. Ok a kötelező alapszolgáltatást választották, az ehhez szükséges
tárgyi feltételek áttekintése, az esetlegesen hiányzók beszerzése, továbbá a személyi feltételek
megteremtésére való felkészülés szükséges még.
A tervezet következményei, hatásai:
1. a tervezet társadalmi hatása: A helyi lakosságot az egyik legközvetlenebbül érintő
feladatellátás, a közművelődés, közösségépítés tevékenysége kerül újraszabályozásra.
Figyelembe kell venni a helyi társadalom művelődési érdekeit és kulturális szükségleteit.
2. a tervezet gazdasági hatása: A jól megszervezett közművelődési alapszolgáltatások a helyi
gazdaságra is jótékony hatással lehetnek, különösen a helyi szellemi, kulturális örökségre építő,
kreativitást fejlesztő, vidékfejlesztést célzó szolgáltatások.
3. a tervezetnek a költségvetésre gyakorolt hatása: a kijelölt, választott alapszolgáltatások
szükséges, még hiányzó eszközök beszerzése elengedhetetlen, azt a 2019. évi költségvetésben
tervezni kell. A személyi kiadások a 2021. évi költségvetést fogják érinteni.
4. Környezeti és egészségügyi következmények: közvetlen hatása nincs.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A dokumentumok felülvizsgálata jelentős
mértékben növeli az adminisztrációt.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége: a felülvizsgálat a törvény alapján kötelező.
Sásd, 2019. február 21.
Dr. Kajdon Béla jegyző felhatalmazásával:
Koszorús Tímea
aljegyző

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Felsőegerszeg
Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési kötelező feladatai
ellátása, a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások
biztosítása érdekében a település egészére kiterjedő hatókörrel közösségi színteret működtet. A
közösségi színtér elnevezése: Felsőegerszegi Faluház Közösségi Tér, a közösségi színtér
székhelye a Felsőegerszeg, Fő utca 8. szám alatti Faluház épülete, melynek a helyiség
együttesét használja.
Határidő: folyamatos Felelős: Herke Csaba polgánnester
H a t á r o z a t i j a v a s l a t Pálé
Pálé Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési kötelező feladatai ellátása,
a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása
érdekében a település egészére kiterjedő hatókörrel közösségi színteret működtet. A közösségi
színtér elnevezése: Páléi Faluház Közösségi Tér, a közösségi színtér székhelye a Pálé, Árpád
utca 25. szám alatti Faluház épülete, melynek a helyiség-együttesét használja.
Határidő: folyamatos Felelős: Markóné Héder Tímea polgármester
H a t á r o z a t i j a v a s l a t Varsa
Varga Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési kötelező feladatai ellátása, a
települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása
érdekében a település egészére kiterjedő hatókörrel közösségi színteret működtet. A közösségi
színtér elnevezése: Vargai Művelődési Ház Közösségi Tér, a közösségi színtér a Varga, Fő utca 32.
szám alatti Kultúrház (székhely) és a Fő utca 38. szám alatti Sásdi Sándor Emlékház, Fő utca 76.
szám alatti Teleház (telephelyek) épületek helyiség-együtteseit használja.
Határidő: folyamatos Felelős: Lukácsné Lembach Anita polgármester
H a t á r o z a t i j a v a s l a t Vázsnok
Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődési kötelező feladatai ellátása,
a települési közösségi művelődés szervezése, a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása
érdekében a település egészére kiterjedő hatókörrel közösségi színteret működtet. A közösségi
színtér elnevezése: Vázsnoki Faluház Közösségi Tér, a közösségi színtér székhelye a Vázsnok,
Róma utca 14. szám alatti Faluház épülete, melynek a helyiség-együttesét használja.
Határidő: folyamatos Felelős: Gombár József polgármester

