Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2135 Csörög, Arany János utca 53.
Szám: 81-3/2019.

3.
Jegyzőkönyv
a Képviselő-testület 2019. július 29-én megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről

Tartalmazza: 5/2019.(VII.29.) számú határozatot
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Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
július 29-én megtartott rendes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal irodahelyisége
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Jelen vannak:
Virág József elnök
Lakatos Adrienn tag
Nagy Alexandra tag
Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Eseti tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd
Sándorné vezeti.
Virág József elnök 10 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a
megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, az ülés 3 fővel
határozatképes.
Virág József elnök ismerteti az ülés napirendjét.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2019. július 29.-i rendkívüli nyílt ülése
kezdetén, Virág József elnök által ismertetett napirendet 3 igen szavazat, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete, amely az alábbi:

NAPIREND
NYÍLT ülés:
1.) Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Virág József elnök

2.) Egyebek
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Napirend
1.) Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet véleményezése
Előterjesztő: Virág József elnök
Virág József elnök elmondja, hogy a közművelődési feladatellátást a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Közműv.tv.) 76. § (3) bekezdése szabályozza a települési
önkormányzatok közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait, melyek a következők:
a)
művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
b) a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése,
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
f) a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
A Közműv. tv. részletesen szabályozza a közművelődési megállapodás tartalmi elemeit,
illetve a közművelődés helyi lakossági képviselete érdekében településenként a legfeljebb
hároméves időtartamra alakítható Közművelődési Kerekasztal feltételrendszerét. (Közműv.tv.
82.-83. §)
A Közműv. tv. szabályozza továbbá a közművelődési rendelet tartalmi elemeit is. A 83/A. §
(1) bekezdése alapján a települési önkormányzat felhatalmazást kap a helyi társadalom
művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi
lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési
nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az
ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját,
módját és mértékét. A rendeletet legalább ötévente felül kell vizsgálni, és a közösségi
színtérben közzé kell tenni. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008-ban
alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.1.) rendeletét. A
fenti jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, valamint a közművelődési
érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázatokon való részvételi feltétel okán javasolt a
13/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével új önkormányzati
rendelet megalkotása az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXXX. törvény 17.§-a szerint a rendeletalkotáshoz szükséges
előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és határozati
javaslatot fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5/2019.(VII.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata:
1. Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért és
támogatja az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal Csörög Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását.
2. A Képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy a határozatot Csörög Község Önkormányzata
Polgármesterének küldje meg.
Határidő: 2019. július 29.
Felelős: Virág József elnök

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Virág József elnök a Képviselő-testület nyílt ülését
bezárja.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Virág József a Képviselő-testület nyílt, rendes ülését 11 óra 05
perckor bezárta.

k.m.f.
Virág József
elnök

Lakatos Adrienn
tag
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