JEGYZŐKÖNYV
Lakitelek Önkormányzat Képviselő - testületének
2019. augusztus 29-i rendkívüli, nyílt üléséről

Rendeletek: 18/2019. (VIII.30.)
Határozatok: -

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 29-én tartott
rendkívüli, nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai: Kiss Anita
Szentirmay Tamás
Bende László
Csikós Mihály
Dékány Zoltánné
Mihalik Tibor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Meghívottak:

jegyző
aljegyző, jegyzőkönyv-vezető

Gondi Etelka
Szabó-Zádori Ivett

Kiss Anita polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi
ülésen!
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen
van.
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsájtom a napirendet.
A Képviselő-testület a napirendet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.

NAPIREND:
1. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének …./2019.(VIII.29.) számú Önkormányzati
rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Előadó: Kiss Anita polgármester
ZÁRT ÜLÉS
2. Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előadó: Gondi Etelka HVI vezetője
3. Dr. Fincicky Sándorné Lakitelek Önkormányzat saját halottá nyilvánításának és a temetési
költség összegének elfogadása
Előadó: Kiss Anita polgármester
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1. NAPIREND -

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2019.(VIII.29.) számú Önkormányzati rendelete a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról
/Előterjesztés kiküldve, jegyzőkönyv melléklete/

Kiss Anita polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás?
Dékány Zoltánné képviselő: A rendelet követi a 140-es Kulturális Szaktörvényben
közművelődésre előírt feladatokat. Véleményem, hogy azok közül a rendezvények közül,
melyek nem szerepelnek a törvényben, helyt kellene, hogy kapjon az összes, vagy akkor egyet
se írjunk bele a rendeletbe.
Kiss Anita polgármester: Mi van abban az esetben, a rendeletben szerepel egy program,
azonban valami miatt elmarad?
Gondi Etelka jegyző: A helyi közművelődési feladatok ellátása az önkormányzat feladata.
Ebben különösen kiemeli azokat a pontokat a törvény, amelyek szerint a helyi viszonyoknak
megfelelően programot kell szervezni és meg kell tartani. Ha úgy írjuk, hogy helyi
hagyományőrzés, vagy helyben szokásos ünnepek, és úgy soroljuk fel a programokat, akkor
nincs semmi, ha véletlen valamelyik nem kerül megrendezésre, mert nincs meghatározva, hogy
ezt évente meg kell tartani, hanem a helyi hagyományoknak megfelelően.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Teljesen felesleges felsorolni a programokat, mert mi van
abban az esetben, az egyik rendezvény helyett mást rendezünk meg. Itt szerepel, hogy helyi
érték, ünnepek, műsorok, versenyek, vetélkedők, tehát összefoglaló néven benne van.
Gondi Etelka jegyző: A 6.§ a.) pontjában szerepel, hogy települési ünnepek megszervezése.
Ez így összefoglalóan benne maradhat, de fel is lehet sorolni, nincs ilyen megkötés. Benne van,
hogy minden évben akkor válnak érvényessé a programok a településen, ha azt az
önkormányzat jóváhagyja, hiszen a Lakiteleki Közösségi Térben megtartott programok
tervezetét a Képviselő-testület fogadja el.
Dékány Zoltánné képviselő: Az önkormányzat bármikor megteheti, hogy új programot vezet
be, ebből nincs probléma. Az pedig rajtunk múlik, hogy milyen módon szervezzük meg, mert azt
nem tartalmazza a rendelet. Egy rendelet attól egyedi, ha beletesszük azt, ami csak Lakitelekre
vonatkozik.
Csikós Mihály képviselő: Arra az esetre, hogy ha a rendezvényt nem közvetlenül az
önkormányzat szervezi, a rendeletbe bele lehet-e emelni egy 3 soros adatlapot a rendezvény
bejelentéséhez? Ha nem is kontrollként, de információgyűjtés gyanánt meglegyen?
Gondi Etelka jegyző: A közterületi rendezvényeket mindenképpen be kell jelenteni, közterülethasználati engedélyt kell hozzá kérni, melyeket Polgármester asszony ír alá, így tudomást
szerez róla. Ha a Lakiteleki Közösségi Térben van ilyen rendezvény, akkor azt az éves
programtervbe be kell építenie a Közösségi Tér programszervezőjének.
Szentirmay Tamás alpolgármester: Mivel helyi rendeletről van szó, esetleg a rendelet
mellékleteként bele lehetne tenni az éves programot. De csak mellékletként.
Mihalik Tibor képviselő: A 4.§-ba bele lehetne tenni azt a mondatot, hogy „amit a Képviselőtestület jóváhagyott”.
Dékány Zoltánné képviselő: Itt ebben a 4.§-ban egy program megvalósítási módjának a
támogatásáról beszélünk.
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Kiss Anita polgármester: Úgy kellene beleírni, hogy ”az éves programtervben elfogadott
programok támogatása”. Jegyző asszony nagyon jól elmondta, de a közterületek használatáról
szóló rendeletünk azt mondja, hogy sport- és kulturális programokra nem kell közterülethasználati engedélyt kérni. Jó ötletnek tartom, hogy legyen bejelentési kötelezettsége a civil
szervezeteknek az általuk megszervezni kívánt rendezvényekről, továbbá engedélyt kell kérni,
ha a közterület-használati rendelet szerint a rendezvény abba a kategóriába tartozik. Ugyanis
sok rendezvényről nem tudunk. Lenne egy adatlap, amin a közösségi rendezvényeket be
lehetne jelenteni az önkormányzathoz.
Gondi Etelka jegyző: A közterület használatáról szóló rendeletünkbe bele lehetne írni, hogy ne
kelljen kérni közterület-használati engedélyt, de bejelentési kötelezettséggel bírjon. Jelenleg
1000 fő felett kell bejelenteni, illetve, ha hangosításra is szükség van.
Kiss Anita polgármester: Nem olyan sok rendezvény van a településen, ami 1000 fő feletti.
Tehát akkor mégsem tudunk róla.
Csikós Mihály képviselő: Én ezen rendeletben megerősíteném, hogy bejelentési
kötelezettség terheli a rendezvény szervezőjét, a mellékletben pedig szerepelne egy nagyon
egyszerű adatlap, hogy: Ki? Mikor? Mit? Hol? Várható létszám, program rövid ismertetése.
Bende László képviselő: Ez a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet. Ebbe
a sportot, vagy a kultúrát beletenni nem tűnik jó ötletnek, mert ezt teljesen másról szól. A másik,
hogy a 6.§-ban szerepel a települési- és nemzeti ünnepek megszervezése. Ez tudatos
szóhasználat? Tehát mostantól mi fogjuk megszervezni ezeket az ünnepeket?
Dékány Zoltánné képviselő: Ez a 140-es kulturális szaktörvényben benne van.
Bende László képviselő: Ha a törvényben benne van, azt már nem szabad nekünk külön
szabályozni. Akkor miért tesszük át?
Gondi Etelka jegyző: Nem szó szerint, de ezt nekünk is bele kell tenni a rendeletünkbe és
konkrétan meg kell nevezni. A Kormányhivatallal is beszéltem ez ügyben.
Kiss Anita polgármester: Ha ez így van, akkor a következő rendes képviselő-testületi ülésre
terjesszük be a közterület-használatról szóló rendeletünk módosítását.
Van-e további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsájtom a rendelettervezetet azzal a módosítással, hogy a 4.§ f) pontjában a „munkatervben” helyett
„programtervben” szerepel.
A Képviselő-testület a módosított rendelet-tervezetet 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 73.§ (2) bekezdésében, a 76.§ (1)-(2)
bekezdésében és a 77.§ (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés
7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. A rendelet célja
1.§
A rendelet célja, hogy Lakitelek Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) művelődési
érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok
alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját
és mértékét.
2. A rendelet hatálya
2.§
A rendelet hatálya kiterjed:
a) a helyi közművelődési tevékenység megvalósításában részt vevőkre,
b) az önkormányzat mindenkori közművelődési intézményeire, közösségi színtereire,
továbbá ezek fenntartóira és alkalmazottjaira,
c) a rendelet által szabályozott közművelődési megállapodás alapján vagy más módon
támogatott szervezetekre, vállalkozásokra és intézményekre,
d) a képviselő-testületre és szerveire.
3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása
3.§
Muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76.§ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott
közművelődési alapszolgáltatás megvalósításának módja különösen:
a) amatőr művészeti csoportok, egyesülete, klubok, körök tevékenységének anyagi
támogatása, működésükhöz helyszín biztosítása
b) koncertek, kiállítások, irodalmi, zenei és színházi esték, TIT előadások szervezése
c) kapcsolat építése a közművelődés kecskeméti és a környező települések
szervezeteivel, közös pályázatokban való részvétel.
4.§
A Kult. tv. 76.§ (3) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósításának módja különösen:
a) honismereti tevékenység támogatása,
b) helytörténeti, településtörténeti, képzőművészeti kiállítások rendezése, tudományos
emlékülések szervezése, támogatása, gyűjtők anyagának bemutatása,
c) helyi értékek védelme érdekében együttműködés a Helyi Értéktár bizottsággal,
d) helyi ünnepek alkalmak biztosítása, műsorok, versenyek, vetélkedők szervezésének
támogatása,
e) település virágosítása verseny meghírdetése, felügyelete, értékelésének előkészítése
f) Éves programtervben elfogadott programok megszervezésének támogatása,
g) a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei tevékenységének
bemutatása, ismertté tétele elsősorban helyi kiadványok útján
5.§
A Kult. tv. 76.§ (3) bekezdés c) pontjában meghatározottak érdekében:
a) a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak (óvodásainak) tanórán kívüli smeret- és
tudásgyarapításának , kompetenciafejlesztésének támogatása, továbbá a kulturális
szolgáltatások, tevékenységek és programkínálat fejlesztése
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b) képességfejlesztő, mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő programok, tanfolyamok
szervezése, szakkörök, klubok működésének támogatása
c) az iskolarendszeren kívüli tanulás támogatása a nyilvános könyvtári ellátás segítségével
d) életminőséget és életesélyt javító felnőttoktatási lehetőségek támogatása a
közfoglalkoztatás szervezésében részt vevő szervezetekkel történő együttműködés
keretében.
6.§
A Kult.tv. 76.§ (3) bekezdés d) pontjában meghatározottak érdekében:
a) települési és nemzeti ünnepek megszervezése
b) kegyeleti kultúra gondozása
c) testvér települési kapcsolatok keretében a részt vevő országok kulturális értékeinek
megismerése és Lakitelek értékeinek megismertetése
d) települési népszokások újraélesztése, ápolása a Lakiteleki Közösségi Térhez
kapcsolódóan.
7.§
A Kult.tv. 76.§ (3) bekezdés e) pontjában meghatározottak érdekében:
a) a 3.§ a) és b) pontjában foglaltak szerint
b) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása a helyi
adottságok alapján ( Lakiteleki Közösségi Tér biztosítása énekkarok, tánccsoportok,
klubok részére )
c) művelődő közösségek részére bemutatkozási lehetőségek biztosítása.
8.§
A Kult.tv. 76.§ (3) bekezdés f) pontjában meghatározottak érdekében:
a) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését szolgáló, a
gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése
b) a tehetséges diákok, középiskolások és felsőoktatásban képzésben részesülők részére
informatikai eszközök használatának biztosítása, kiemelkedő tanulók részére
ünnepélyes keretek között informatikai eszközök ajándékozása
c) a b) pont szerinti diákok részére pályázatok felkutatása, azokon történő részvétel
támogatása, ösztöndíjak igénybevételének segítése, és az önkormányzat által kiírt
pályázatokkal történő támogatás.
9.§
A Kult.tv. 76. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározottak szerint:
a) biztosítja a testvértelepülésekkel fennálló kulturális együttműködés keretében
meghatározott gazdasági-településmenedzselési programok megszervezését
b) ismeretterjesztő előadások keretében aktuális mezőgazdasági, jogszabály-ismereti és
pályázati előadások szervezése.
4. A helyi közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei
10.§
(1) Az önkormányzat a rendeletben foglalt alapszolgáltatások folyamatos ellátása
érdekében közösségi teret tart fenn.
(2) A közművelődési feladatokat elsősorban a Lakiteleki Közösségi Tér ( továbbiakban:
közösségi tér )útján látja el.
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(3) Az önkormányzat biztosítja a közösségi tér működéséhez szükséges programszervező
és megfelelő számú kisegítő személyzet foglalkoztatását
(4) A közösségi teret az önkormányzat tartja fenn.
(5) A közösségi tér kulturális programja, munkaterve, valamint a nyilvános könyvtár éves
szakmai beszámolója minden évben önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé.
5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete
11.§
(1) A Kult.tv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal
kapcsolatos hatásköröket Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja.
(2) A szakmai követelmények teljesülését belső ellenőrzési ütemterv alapján végzi el a
Polgármesteri Hivatal a belső ellenőr megbízásával.
6. A közművelődésben együttműködő partnerek
12.§
Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:
a) Lakiteleken működő művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló,
tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel
b) egyházakkal
c) oktatási, nevelési intézményekkel
d) civil szervezetekkel, alapítványokkal
e) Helyi Értéktár Bizottsággal.

kulturális

7. A helyi közművelődési feladatok finanszírozása
13.§
Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közművelődési feladatok
ellátásához szükséges fenntartási, beruházási és fejlesztési kiadásait.
A feladatok ellátását állami és önkormányzati támogatásból, részben saját és átengedett
központi bevételekből, valamint pályázati úton elnyert összegekből fedezi.
8. Záró rendelkezések
14.§
A rendelet 2019. augusztus 30. napján lép hatályba és hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti a közművelődésről szóló 12/1999. (XI.3.) önkormányzati rendelet.

Lakitelek, 2019. augusztus 29.

Kiss Anita sk.
polgármester

Gondi Etelka sk.
jegyző
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Kiss Anita polgármester: A rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülést bezárom, és zárt ülést
rendelek el.

kmf.

Kiss Anita
polgármester

Gondi Etelka
jegyző

-8-

