
2021 (lO.hóig) (Varga)

Bevételek:__________________
Ebből: Állami támogatás
Helyi adók:
Közfoglalkoztatás 
Maradvány 2020-ról

7,6 67,4 MILLIÓ
20,9 millió 
0,4 millió 
7,4 millió 
22,1 millió

Kiadások: 77,6 36,2 millió
Személyi kiadások 16,1 millió
Dologi kiadások 8,3 millió
Segélyek 1,7 millió
Egyéb ÁHT megelőlegezés (külterületi utak 0,6, DRV 1,6)

2,5 millió
Fejlesztési kiadások (nettó):
Teleház 1,6 millió
Napelem LEADER 1,3 millió
Játszótér MF 2,2 millió
EFOP 3.9.2 0,3 millió
EFOP 1.5.3 1,6 millió
Belterületi utak, járdák 12,1 millió
Közfoglalkoztatás:
eddig 7.342 ezer bevétel és 7.626 ezer kiadás!!!!!
ebből: 6.681 ezer bérre !!!!! kb 8 fő havonta!!!

Közvilágításra 530 éves 443 eFt eddig 

Falugondnok 4,6 bevétel, 5,8 kiadás

Mozgókönyvtárra 2,3 millió bevétel, ezt el is költöttük már! FELÚJÍTÁS 

szociális tűzifa 32 m3, 650 e Ft

Most 17,3 millió a számlán a tartalék-terv (0,6 millió forint) tartható lesz! 
Pályázatok bevételei miatt ilyen sok!



Falugondnoki beszámoló

Feladataimat egy 9 személyes új Renault Trafic típusú gépjármüvei végzem. Ezt az autót 
rendben tartom és kötelező szervizekre viszem. A faluban kettő fix járattal segítem a 
falubeliek Sásdra jutását. Az egyik 8.30-kor indul Vargáról, ez egy orvos járat, amivel csak a 
vargai lakosok utazhatnak. A másik az bevásárló járat, ami 11.00-kor indul Vargáról és 
Felsőegerszeget érintve jut el Sásdra. Majd ez a járat 11.25-kor indul vissza Sásdról 
ugyanazon az útvonalon. Ennél a járatnál elhozom az ebédet. A covid járvány miatt napi egy 
járatra csökkentettük az utazást. Különjárattal szállítottam az ebédet a fertőtlenítés miatt.
A járatokon kívül közreműködők, illetve részt veszek az önkormányzat által szervezett 
rendezvényeken, azok előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Ha a lakosság 
felöl észrevétel, kérdés, kérés, probléma merül fel, akkor azt én továbbítom a polgármesternek 
illetve a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnak. Segítek a lakóknak a kérelmek kitöltésében 
és azok továbbításában a Hivatal felé. Kapcsolattartóként segítem a lakosságot, ha valamilyen 
kérelemnél hiányosság van, akkor szólok, akinek kell és hiányosságot beviszem. Naponta 
járok a Hivatalba. A postákat beviszem és a leveleket elhozom. Ezeket a leveleket 
Felsőegerszegen átadok, amik oda szólnak, míg Vargán személyesen kézbesítek.
Naponta tevékenységi naplót illetve menetlevelet vezetek arról, hogy hány személy használja 
a falubuszt. Ezeket hetente leadok a polgármesternek aláírásra.
Közreműködők a közfoglalkoztatásban a polgármester utasítására továbbá a 
szerszámbeszerzésben, üzemanyag és kenőanyag vásárlásában, gépek szervizbe és onnan 
hazaszállításában.
A faluban lévő épületek tisztántartása, fűtése, szellőztetése is az én feladatom, ha nincs a 
faluban közmunkás. Minden hónap második csütörtökön a gyerekorvos rendel a faluházban 
kialakított rendelőben, amit ilyenkor kiszellőztetek, kitakarítok, illetve befűtök, ha szükséges. 
Továbbá a polgármester által utasításba adott egyéb feladatokat végzek el.
Vázsnok községgel megállapodás van a falugondnoki szolgálat helyettesítésére, ha az 
alpolgármester nem tudja valami miatt vállalni.

Lukács István 
falugondnok



Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőiétől
E l ő t e r j e s z t é s

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 ifjúság, 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 film- 
és 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.

j)  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 l-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

¥) 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,
f) 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,

f )  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. Ők 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 polgármester

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



T e r v e z e t
Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

/2019.(_) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődésről szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Varga Község Önkormányzata a helyi közművelődésről szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati 
rendeletét a következők szerint módosítja.

l .§

A helyi közművelődésről szóló 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép.

„(3) A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei:
a) a közösségi színtérként működő Vargai Művelődési Ház Közösségi Tér (Varga, Fő utca 32.) a 
székhelyén található Művelődési Ház többfunkciós helyiségei és udvara, továbbá telephelyként a 
Sásdi Sándor Emlékház (Varga, Fő utca 38.) kiállítótere és egyéb többfunkciós helyiségei, a 
Teleház épülete (Varga, Fő utca 76.) és udvarán található játszótér (együtt: közösségi színtér),
b) a Csorba Győző Könyvtár helyi szolgáltató helye a Művelődési Ház épületében 
(mozgókönyvtár). „

2 .§

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

Varga, 2019.

Lukácsné Lembach Anita 
polgármester

Dr. Kajdon Béla 
jegyző



Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődésről

Varga 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. § alapján a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatairól az alábbi 
rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1- §

(1) A rendelet célja, hogy Varga község lakosai és közösségei művelődési és kulturális 
szükségleteinek, hagyományainak figyelembevételével meghatározza Varga Község 
Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által közművelődési alapszolgáltatások körét, 
valamint feladatellátásának formáját, módját és mértekét
(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat 
által működetett, fenntartott, megvalósított közművelődési tevékenységekre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai

2 - §

(1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során kiemelt feladatának 
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 roma nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetését, gazdagítását, hagyományainak 
megőrzését, gondozását és fejlesztését.
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.
h A település közösségi értékeinek közismertté tételét, találkozók, fesztiválok, bemutatók, 
kiállítások rendezését, kapcsolatok az ország kulturális intézményeivel, egyesületeivel, a 
kulturális turizmus támogatását.

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 Vargai Kultúrház (Varga, Fő utca 32.) többfunkciós 
helyiségei és udvara, továbbá a Sásdi Sándor Emlékház (Varga, Fő utca 38.) kiállítótere és egyéb 
többfunkciós helyiségei, a Teleház épülete (Varga, Fő utca 76.) és udvarán található játszótér 
(együtt: közösségi színtér),
b) a Csorba Győző Könyvtár helyi szolgáltató helye a Kultúrház épületében (mozgókönyvtár).
(4) Az önkormányzat költségvetési intézményt a helyi közművelődési feladatok ellátására nem 
hoz létre.
(5) 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.

4.§

Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten rendszeresen megrendezi a település egész 
lakosságát érintő alábbi rendezvényeket:
a) Magyar Kultúra Napja,
b) Nőnap,
c) Gyermeknap,
d) Húsvéti, Mikulás és karácsonyi ünnepség, játszóház, húsvéti locsolónap,
e) Ujborkóstoló pincegazdák találkozója Felsőegerszeggel közösen,
f) Falunap
g) Elszármazottak találkozója,
h) Halloween-party,
i) Farsangi jelmez party,
j) Töklámpás faragás,
k) Májusfa-állítás.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

5-§

(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.



Varga Község Képviselő-testületének 
5/2002.(VI.12.) Ökr. számú rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység
támogatásáról

Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a kulturális javak védelméről és 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-a alapján a helyi közművelődési tevékenység 
támogatásával kapcsolatos feladatairól az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya
i-§

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő, Varga községben lakó 

állampolgárokra,
b) a képviselő-testületre és szerveire.

A közművelődési tevékenység alapvető céljai
2 .§

(1) A rendelet célja, hogy a helyi kultúra és szellemiség kialakítása és fenntartása érdekében 
meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait.

(2) Az önkormányzat közösségi szintér fenntartásával gondoskodik a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról. Ezen túlmenően épít mindazon egyéni és helyi közösségi 
kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a település kulturális életét gazdagítja

3 .§

Az önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása során arra törekszik, 
hogy biztosítsa a település lakosságának jogát
a) a kulturális örökség javainak és ezek jelentőségének megismerésére, valamint ezek védelmé

vel kapcsolatos ismeretek megszerzésének lehetőségét a rendelkezésére álló eszközök útján;
b) a közösségi színtér szolgáltatásainak igénybevételére;
c) műveltsége, készségei életének minden szakaszában való gyarapítására, közművelődési jogai 

érvényesítése céljából segítségre közösség létrehozásához.

4 .8

Az önkormányzat a közösségi színtér üzemeltetésével nem elkötelezett egyetlen vallás, világné
zet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hát
rányos megkülönböztetés. A rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, 
vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi szánnazás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

Az önkormányzat közművelődési feladatai
5-8



Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatának tekinti:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek segítését,
b) a gyermekek és fiatalok művelődési és közösségi életének segítését,
c) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, 

megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, az ünnepek 
kultúrájának gondozását

d) a művelődő közösségek tevékenységének támogatását,
e) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását;

6 .§

(1) Az 5. § a) pontjában foglalt tevékenységi formában az önkormányzat a helyi lakosság élet- és 
munkaképességének növelése érdekében főként munkanélküliek számára szervezett 
tanfolyamokhoz, bemutatókhoz stb. helyszínt biztosít, közreműködik a népszerűsítésben, 
megszervezésben.

(2) Az 5. § b) pontjában foglalt tevékenységi formában az önkormányzat feladatként határozza 
meg a közösségi színtér igény szerinti rendelkezésre bocsátását ifjúsági klub, a sportpálya 
fenntartását pedig rendszeres testedzés céljából.

(3) Az 5. § c) pontjában foglalt tevékenységi formában az önkormányzat feladatként határozza 
meg a település és a kistérség természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek, 
adottságainak és állapotának közismertté tételét, a helyi értékeket védő, gazdagító 
összefogások ösztönzését, helytörténeti kiállítás, helyi ünnepi alkalmak rendezését, műsorok, 
bemutatók, falunapok, versenyek, vetélkedők szervezését. Egyetemes, nemzeti és kisebbségi, 
valamint helyi ünnepek, évfordulók, egyházi és ünnepi események színvonalas 
megszervezését.

(4) Az 5. § d) pontjában foglalt tevékenységi formában az önkormányzat feladatként határozza 
meg a lakossági kezdeményezésű amatőr művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, 
kézműves tevékenységek helyszínének biztosítását.

(5) Az 5. § e) pontjában foglalt tevékenységi formában az önkormányzat feladatként határozza 
meg a helyi együttműködésekhez, szolidáris szándékokhoz közösségi színtér, tárgyi feltételek 
biztosítását, a civil közösségek önigazgatását, érdekérvényesítését ösztönző képzésekről, 
pályázati lehetőségekről információk kínálatát.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei
6. §

Az önkormányzat a rendelet 5. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében többcélú nagytermet 
működtet Varga, Fő u. 32. szám alatt, füves sportpályát tart fenn a kultúrház előtt, illetőleg 
kiállítóterem, emlékszoba és társalgó helyiségekből álló színteret tart fenn Varga, Fő u. 38. szám 
alatt a Sásdi Sándor-emlékházban (együtt: közösségi színtér). A közösségi színtér biztosításával 
a közművelődési feladatai ellátásához kulturált helyszínt teremt.

6

A közművelődési tevékenység finanszírozása
7.§



Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott feladatait a költségvetéséből finanszíro 
Ennek forrása az önkormányzat saját bevétele, a központi költségvetésből származó norm 
állami hozzájárulásból, központosított előirányzatokból származó összeg és az elkülönített áll 
pénzalapokból, egyéb szervezetektől pályázati úton elnyerhető támogatás.

8 .§

Az önkormányzat a közösségi színtér által biztosított szolgáltatásokat térítésmentesen biztos 
mindenki számára.

9 .§

E rendelet 2002. július 1. napján lép hatályba. 

Varga, 2002. június 10.

Pál Sándor 
polgármester

dr. Kajdon Béla 
jegyző

A rendelet kihirdetve. 
2002. június 12.

Dr. Kajdon Béla 
jegyző



Pécsi Tankerületi Központ

Valamennyi érintett Önkormányzatnak íktatószám: TK/014/*::..7.<.<?.... 72021
Ügyintéző: dr. Tarai Klára
Tárgy: Felvételi körzetek megállapítása

Tisztelt Polgármester Asszony/Úrí

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése szerint a területileg 
illetékes tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá a 
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét A felvételi körzetek megállapításához 
a területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok 
véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a felvételi körzetek 
megállapításához az illetékes tankerületi központ minden év október 15. napjáig beszerzi az 
illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település 
jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 
hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 
tagintézményi bontásban.

Fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a testület véleményéről szóló, a kért adatokat is tartalmazó 
határozatot 2021. október 15-ig, de legkésőbb önkormányzatuk képviselő-testületének következő 
testületi ülését követően haladéktalanul megküldeni a tankerületi központ részére.

Pécs, 2021. szeptember 27.

Köszönettel: (---

Páva P '
tankerületi igazgató •

Székhely: Pécsi Tankerületi Központ 
7621 Pécs, Színház tér 2. 
Telefon. +36-72-795-209 

E-mail: peter.nava@kk.gov.hu 'rk

mailto:peter.nava@kk.gov.hu

