Társadalmi egyeztetésre bocsátva: 2020. február 11. 
Véleményezési határidő: 2020. február 25.

Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2020. (   .  .) önkormányzati rendelete
 a helyi közművelődésről 
T E R V E Z E T
a tervezetet a Képviselő-testület 7/2020 (02.10.) sz. Kp. határozatával bocsátotta társadalmi egyeztetésre

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a) pontjában, és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1.§ (1) Az Önkormányzat kinyilvánítja, hogy a közművelődéshez való jog gyakorlását közérdeknek, a közművelődési tevékenység támogatását közcélnak tekinti, ezért fontosnak tartja az önkormányzati feladatvállalást és a feladatok megvalósításában résztvevők támogatását. A település minden lakosának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításhoz, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, esélyegyenlőséghez a kulturális javak megismerése tekintetében.
(2) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:
	a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,
	a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése,
	az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,
	a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.


A rendelet hatálya

2.§ A rendelet hatálya Felsőörs Község közigazgatási területén folytatott közművelődési tevékenységekre, az azokban résztvevő természetes és jogi személyekre, szervezetekre, egyházakra, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottakra, a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre és a közösségi színterek működtetőjére terjed ki.


Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások
3.§ (1) Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi alapszolgáltatások kötelező megszervezéséről gondoskodik:
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,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésen túl egyéb alapszolgáltatás körébe tartozó feladatot akkor lát el, ha az ahhoz szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket biztosítani tudja.
(3) Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges létesítményi, személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályban előírt mértéken felül a szükségleteknek megfelelően biztosíthatja.

Az Önkormányzat közművelődési feladatai
4.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a helyi sajátosságok és rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével a következő feladatok (programok, tevékenységek, szolgáltatások) saját maga által történő megszervezésével vagy a feladat megvalósításában részt vevő részére szakmai, infrastrukturális, pénzügyi támogatás nyújtásával látja el:
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítése, az állampolgári részvétel fejlődésének elősegítése, közösségfejlesztés, 
b) az önkéntességgel kapcsolatos programok,
c) a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődésének segítése, a családi életre nevelő családbarát, generációk közötti kapcsolatok, együttműködések elősegítése,
d) a különböző kultúrák, különösen testvértelepülések közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának elősegítése,
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, a felzárkózás, az esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése,
f) a lelki egészség megőrzése, a függőség, deviancia, áldozattá válás megelőzése,
g) szakmai támogatás biztosítása a helyi partnerségi egyeztetési, együttműködési folyamatok kialakításához és működtetéséhez, a közösségi tervezési folyamatok szakmai, szervezési és technikai feltételeinek biztosítása,
h) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoport, klub működtetése, 
i) a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, értéktárak kialakítása, gondozása, a települési értékeket bemutatása és népszerűsítése, 
j) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése,
k) 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.
(2) A közművelődési feladatok ellátásának mértékét a Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott kereten belül határozza meg.
(3) Az önkormányzat által foglalkoztatott közösségszervező a tárgyévet megelőző év legkésőbb december 10-ig a Képviselő-testület elé terjeszti a következő évre vonatkozó szolgáltatási terv tervezetét. A szolgáltatási terv tervezetében szerepeltetni kell valamennyi következő évre vonatkozó közművelődési feladatot.
(4) Az éves szolgáltatási tervnek a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei érdeklődésén, igényein és szükségletein kell alapulnia, ezért azt a közösségszervező a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei bevonásával készíti elő.
(5) A Képviselő-testület a szolgáltatási tervet legkésőbb tárgyév március 1-ig hagyja jóvá, és ebben határozza meg az adott évre vonatkozó ellátandó közművelődési feladatokat és annak mértékét. A Képviselő-testület a szolgáltatási tervet év közben módosíthatja költségvetési lehetőségeinek és az év közben felmerülő új közművelődési feladat igénye esetén.
(6) A közösségszervező gondoskodik arról, hogy a szolgáltatási terv a helyben szokásos módon, továbbá az önkormányzat honlapján és a Szabadság tér 5. szám alatti Civilház Közösségi Színtérben a fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül közzétételre kerüljön.

5. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

5.§ Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködnek:
	helyi nevelési-oktatási intézmények,
	Közösségi, Könyvtári és Információs Hely Felsőörs, 
	egyházak, 

testvértelepülések,
	Felsőörsért Közalapítvány,
	egyéb helyi civil szervezetek,
	magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek,
	egyéb, hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézmények, civil szervezetek.

A helyi közművelődési feladatok ellátásának módja
6. § (1) Az Önkormányzat felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező személyt (a rendeletben: közösségszervező) foglalkoztat, és közművelődési feladatait annak bevonásával látja el.
(2) Az Önkormányzata közművelődési feladatainak ellátását az alábbi közösségi színterekben és közösségi terekben biztosítja:
	Szabadság tér 5. szám alatti Civilház, fedett szín, szabadtéri színpad, helytörténeti bemutató és pince (a rendeletben: Civilház Közösségi Színtér), 
	Szabadság tér 2. szám alatti Községháza emeleti tanácskozó terme, mint közösségi tér 
	a Millenniumi Emlékpark (Felsőörs, Hóvirág u.) szabadtéri színpada, mint közösségi tér.

(3) Az Önkormányzat a Civilház Közösségi Színtérben biztosítja a közösségi színtér minimális tárgyi feltételeit. Amennyiben a közművelődési feladathoz tárgyi feltételek szükségesek másik közösségi térben, annak biztosításról, mozgatásáról a közösségszervező gondoskodik.
(4) A közösségi színtereket, tereket a magánszemélyek, közösségek, egyesületek, egyéb szervezetek egyházak a közösségszervezőnél történő előzetes igénylés alapján használhatják. Az igénylés és a használat módját, feltételeit a közösségi színterek használati szabályzatai és házirendjei tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat a Szabadság tér 5. szám alatti Civilház Közösségi Színtér, fedett szín, szabadtéri színpad és helytörténeti bemutató használati szabályzatát és házirendjét a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat a Szabadság tér 2. szám alatti Községháza emeleti tanácskozó termének használati szabályzatát és házirendjét e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
 (7) Az önkormányzat a Millenniumi Emlékpark (Felsőörs, Hóvirág u.) szabadtéri színpad használati szabályzatát e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

7. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

7. § (1) A közművelődési feladatok fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat működteti a közösségi színtereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról és beszámoltatásról.
(2) A Képviselő-testület közművelődési megállapodást köthet arra alkalmas természetes és jogi személlyel az e rendeletben foglalt közművelődési feladat(ok) ellátására.

8. A közművelődési tevékenység finanszírozása

8.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket az állami feladatfinanszírozásból, a központi érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételeiből, pályázatokon elnyert forrásból és államháztartáson kívüli személyektől kapott támogatásból biztosítja.
(2) Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében megállapítja a közösségi színterek fenntartásához szükséges személyi és tárgyi feltételek pénzügyi keretét.
(3) Az Önkormányzat a civil szervezetek, egyházak, Felsőörsért Közalapítvány támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.
(4)  Az Önkormányzat elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában, a lakosok közéletbe való bevonásában a helyi kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Erre tekintettel a Képviselő-testület a szolgáltatási terv megalkotásával dönt arról, hogy ír-e ki, és mekkora összeggel pályázatot a civil szervezetek részére közösségi rendezvények lebonyolításának támogatására. Amennyiben a Képviselő-testület pályázat kiírásáról dönt, úgy a pályázati kiírást legkésőbb tárgyév február utolsó napjáig közzé kell tenni.
9. Záró rendelkezések

9.§ (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Felsőörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közművelődési feladatairól szóló 31/2011. (XII.04.) önkormányzati rendelete.
(3) Az önkormányzat közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.
(4) Az önkormányzat elrendeli a közművelődési rendelet kihelyezését a Civilház Közösségi Színtérben.


	Szabó Balázs						dr. Endre Szabolcs
          polgármester                                                                      jegyző



A rendelet kihirdetve: 2020. …………….. „    „


dr. Endre Szabolcs
jegyző megbízásából:


dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető



INDOKOLÁS

Általános indokolás

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbb 2011-ben alkotott közművelődésről önkormányzati rendeletet, mely azóta már módosításra is került. A rendelet felülvizsgálata két szempontból is aktuálissá vált. 
Egyrészt az önkormányzati rendelet megalkotására felhatalmazó jogszabály, vagyis a  muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv) átfogó módosítása 2017. júliusától lépett hatályba. Időközben kiadásra került a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.9.) EMMI rendelet (a továbbiakban R) is. A megváltozott jogszabályi környezet miatt az önkormányzat közművelődési feladatainak újraszabályozása szükséges.
Másrészt a megváltozott létesítményi feltételek miatt szükséges felülvizsgálni, hogy mely közösségi színterek alkalmasak közművelődési feladatok ellátására a továbbiakban.
A Tv 83/A.§ (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.
A Képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján alkotja meg rendeletét. 
A Képviselő-testület a tervezetet első olvasatban tárgyalja, majd a társadalmi egyeztetésre bocsátja tervezetet. A beérkezett vélemények figyelembevételével soron következő ülésén alkotná meg azt.  

Részletes indokolás

1.§-hoz
Az általános rendelkezés rögzíti, hogy a közművelődéshez való jog közérdek, meghatározza, hogy az önkormányzatnak milyen törekvései vannak a közcél teljesítése érdekében.

2.§-hoz
A rendelet tárgyi, személyi és területi hatályát határozza meg.

3.§-hoz
A közművelődési alapszolgáltatások körét határozza meg. A Tv az alábbi alapszolgáltatásokat határozza meg:
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,
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.
Az a) pontban foglalt alapszolgáltatás biztosítása minden településen kötelező, továbbá az 1000 - 5000 fő lakosságszámú településeken legalább egy b-g) pontokban foglalt alapszolgáltatás biztosítása is szükséges.
Az önkormányzat a b) és a d) pontban foglalt alapszolgáltatás ellátását vállalja.
A rendelet rögzíti azt is, hogy az önkormányzat lehetőségei függvényében elláthat (de nem kötelezően) egyéb alapszolgáltatási feladatot is. Az R határozza meg, hogy milyen személyi, tárgyi, létesítményi feltételei vannak egy alapszolgáltatás ellátásának. Olyan szolgáltatás kiválasztására került sor, mely feltételekkel az önkormányzat rendelkezik.

4.§-hoz
Az R határozza meg, hogy az önkormányzat lehetőségei körében mely feladatokat köteles ellátni vagy láthat el az adott alapszolgáltatás körében. A feladat ellátás történhet az R alapján programok, tevékenységek, szolgáltatások saját lebonyolításával, vagy másik szervező támogatásával.
A 3.§ b) pontjában foglalt alapszolgáltatás valamennyi feladata, a c) pontban foglalt alapszolgáltatás egyes feladatai kerültek a rendelettervezetbe. Azon feladatok szerepelnek a tervezetben, melyeket az önkormányzat az elmúlt években eddig is jellemzően, tipikusan ellátott.  
Az R határozza meg, hogy az önkormányzatnak tárgyév március 1-jéig szolgáltatási tervet kell alkotnia, és abban kell meghatározni, hogy a tárgyévben költségvetési lehetőségei függvényében milyen mértékben, milyen módon, konkrétan milyen feladatokat lát el. Az önkormányzat ezt a feladatot a rendezvénynaptár megalkotásával látta el eddig, a rendezvénynaptárt a továbbiakban az R-ben meghatározott szolgáltatási terv készítése váltja fel, mely tartalmazza a rendezvénynaptárban eddig megszokottakon túl az R-ben elvárt tartalmat is. A szolgáltatási tervnek az R szerint tartalmaznia kell az alábbiakat:
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.
A szolgáltatási terv megalkotása, egyeztetése, az azokhoz kapcsolódó határidők a jelenlegi gyakorlathoz igazodnak az R keretein belül.

5.§-hoz
Meghatározza, hogy mely partnerekkel működik együtt az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során, gyakorlatilag mindenkivel. A civil szervezetek név szerinti felsorolását nem tartjuk szükségesnek, tekintettel arra, hogy számos ilyen szervezet működik, és ezen szervezetek személye is változhat a jövőben.

6.§-hoz
A feladat ellátás módjaként rögzítésre kerül, hogy az önkormányzat felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat (közösségszervező), és mely közösségi színtereken látja el a feladatot. A hatályos állapothoz képest kikerül az iskola-tetőtér (tanterem lett belőle), a Községháza konditerme is megszűnt (irattár lett belőle).
A tárgyi feltételek a Civilházban kerülnek biztosításra. A Civilház elnevezése az R előírásának megfelelően Civilház Közösségi Színtérre módosul. A többi közösségi térbe a tárgyi eszközöket mozgatni szükséges, melynek lebonyolítása a közösségszervező feladata.
Az R az alábbi tárgyi feltételeket határozza meg:
„12. § (2) A közösségi színtér nyitvatartási idejét a közösségi színtérnek helyet adó épületben ki kell függeszteni. 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 kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.
(3) A kifüggesztett nyitvatartástól eltérni évente legfeljebb három hónap időtartamban lehet úgy, hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a közösségi színtérnek helyet adó épületben közzéteszi.”
6.§ (3) 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.
8.§ (3) 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.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti alkotóműhely és kiállítótér egy helyiségben is biztosítható.
A rendelet 1-3 mellékletei a színterek használati szabályzatai és házirendek, melyek ugyancsak felül lettek vizsgálva. 

7.§-hoz
A közművelődési tevékenység irányítását és ellenőrzését a Képviselő-testület látja el.

8.§-hoz
Meghatározza a közművelődési tevékenység finanszírozását. A szabályozásban új elem, hogy szabályozásra kerül a civil szervezet részére történő pályázati kiírás, melyről a szolgáltatási terv megalkotásával egyidejűleg állást kell foglalni a Képviselő-testületnek (lesz-e pályázat kiírva és mekkora összeggel).

9.§-hoz
A rendelet kihirdetéséről, hatálybalépéséről, közzétételéről és felülvizsgálatáról rendelkezik..

A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§. (2) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
A rendeletalkotás 
	társadalmi-gazdasági hatása: a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően kerül szabályozásra az önkormányzat közművelődési feladatellátása, ez kiszámíthatóbb keretet ad a civil szerveződések részére is közművelődési tevékenységük gyakorlására
	költségvetési hatása: nincs  

	környezeti, egészségi következményei: nincs 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs
egyéb hatása:	nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletet az önkormányzat a jogszabályoknak való megfelelés érdekében alkotja meg.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 		- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezet vitassa meg és első olvasatban fogadja el, melyet követően a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a rendelettervezet társadalmi egyeztetésére sor kerül, melynek eredményéről a Képviselő-testület tájékoztatni fogom.
 
Felsőörs, 2019. január 28.
						   	                Szabó Balázs 
								    polgármester


Az előterjesztést készítette: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető Dr Pásztorné Simon Annamária Közösségszervező
A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést tárgyalja: Humán bizottság
1. melléklet a   /2020. (   .  .) önkormányzati rendelethez

I) Civilház Közösségi Színtér

Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti épület
Civilház, Helytörténeti Bemutatóhely, Borospince, Nyitott szín, Szabadtéri színpad

A) Használatba vételi szabályok

Felsőörs Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a lakosság, annak önszerveződő csoportjai, civil szervezetek közösségi tevékenysége számára helyet biztosítson, illetve hogy bemutassa a település helytörténeti értékeit, az épületet vagy annak igényelt részeit számukra rendelkezésre bocsátja az alábbi feltételekkel.

	A Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti épületben (Civilház és Helytörténeti Bemutatóhely, Borospince, Nyitott szín, Szabadtéri színpad) nagy értékű eszközök, berendezések találhatók, ezért az épületbe csak engedéllyel lehet bejutni, illetve engedéllyel lehet használni, melyet a rendezvényért felelős személy és a közösségszervező írásban rögzít. A közösségszervező elérhető a 06703206854-es számon, vagy a konyvtar@felsoors.hu címen.  A szerződést az IV. pont tartalmazza.

Az épület használati igényét a használat előtt a könyvtárban vagy az önkormányzati hivatalban kell jelezni, minimum 5 munkanappal a rendezvény előtt.
A rendezvény szervezője és a közösségszervező kitölti a szerződéstervezetet, melyen a következő információk szerepelnek: 
	ki szervezi (milyen cég, vagy szervezet) a rendezvényt, 

rendezvény megnevezése, jellege, 
felelősségvállalási nyilatkozat: ki vállalja egy személyben, anyagi és erkölcsi tekintetben, és teljes mértékben a felelősséget a rendezvényért, (kiskorúak csak felnőtt felügyelete és felelőssége mellett használhatják az épületet.),
a rendezvényért felelős személy elérhetősége,
mikor és milyen időtartamú lesz a rendezvény, a várható létszám, 
a ház mely részeit, milyen eszközeit kívánják használni (hangfalak, mikrofon, stb.), 
	egyéb kikötések.

A helyiségbérleti szerződést az önkormányzat részéről a polgármester írja alá. 
	Magánszemélyek rendezvényére biztosítékul a felelős szervezőnek az V. pont szerint 20.000,- Ft-ot, azaz Húszezer forintot az igénybevétel előtt a közösségszervezőnek át kell adnia átvételi elismervény ellenében, melyet a rendezvény felelős szervezője visszakap, amennyiben az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a közösségszervező kár tényét nem állapítja meg. Károkozás esetén a rendezvény felelős szervezője tudomásul veszi, hogy az okozott kár helyreállítására az önkormányzat a letett biztosíték összegét felhasználhatja. 

Civil szervezeteknek lehetőségük van az épület rendszeres használatára, melyet az önkormányzat és a civil szervezet írásban rögzít. Az épület használatához szükséges kulcsot a civil szervezet vezetője által meghatározott felelős személynek a közösségszervező biztosítja a fent leírtak figyelembevételével.
	Terembérleti díjat a haszonszerzés céljából megtartott rendezvények után kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. A terembérleti díjak meghatározását a VI. pont tartalmazza.
	Az épületben minden olyan rendezvény megtartható, amely közművelődéssel kapcsolatos, közerkölcsöt nem sért, és nem zavarja a környéken lakók nyugalmát. A rendezvény, vagy alkalom csak abban a témában, tevékenységben történhet, amire kérték. Előnyt élveznek a helyi programok, nem felsőörsi személyek által történő használatot korlátozottan támogat az önkormányzat.
A használók koordinálását a közösségszervező végzi. Rendezvények ütközése esetén a közösségszervező jogosult dönteni a következő alapelvek szerint: elsőbbséget élveznek az önkormányzati programok, a rendszeres programok, illetve az a program, amelyre az igény előbb érkezett be. Az igényt korábban benyújtó hozzájárulhat, hogy az épületben, vagy az épületegyüttes más részében párhuzamos programot is szervezzenek.
Ha a rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a rendező köteles haladéktalanul a közösségszervezőt értesíteni.
A közösségszervező rendezvények ütközése, illetve elháríthatatlan akadály esetén haladéktalanul értesíti a programnaptárba vett rendezvényért felelős személyt.
	A rendezvényért felelős személy a kulcsot a rendezvény kezdete előtt legkorábban 24 órával veheti át egyeztetéssel, átadás-átvételi elismervény ellenében, amelyen személyes felelősséget vállal az épület felszerelésének, és azok állapotának megőrzéséért. Az átadás-átvételi elismervényt a szabályzat V. pontja tartalmazza.
	A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a közösségszervezőt haladéktalanul értesíteni kell. 
	A rendezvények ideje alatt a bérlő maga gondoskodik mosószerről, WC-papírról, kéztörlőről, egyéb fogyó eszközökről.
	Minden rendezvény után a szervezők kötelesek maguk után rendet rakni, takarítani mind az épületben, mind a környezetében. Elhúzódó rendezvény esetén a másnapi takarítás ütemezésére is lehetőség van.

Az esetlegesen okozott kárt a rendezvény szervezőjének kötelessége megtéríteni, javítási munkát csak az önkormányzat végeztethet.
A rendezvény befejezése után a közösségszervező ellenőrzi a ház állapotát, amelyet az átadás-átvételi elismervényen leigazol. 
Az épületben működő helytörténeti bemutatóhely, illetve a kiállítások az Önkormányzati Hivatal, illetve a Könyvtár (Szabadság tér 2.) nyitvatartási idejében tekinthetők meg (a látogatást itt kell jelezni).

B) Házirend

A Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti épület (Civilház és Helytörténeti Bemutatóhely, Borospince, Nyitott szín, Szabadtéri Színpad) házirendi szabályait Felsőörs Község Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg. 

	Az épületben nyílt láng használata tilos.

Az épületben dohányozni tilos, dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
A Civilház egész területén a kábítószer fogyasztása tilos!
18 éven aluliak számára a Civilház egész területén tiltott az alkoholfogyasztás.
Az épület rendjére, tisztaságára az igénybe vevőnek ügyelnie kell!
Az épületből bútort, berendezést, eszközöket csak a fenntartó írásos engedélyével lehet elvinni!
Az épületben csak azok tartózkodhatnak, akik a rendezvényre hivatalosak, akiket a rendezvényért felelős személy beenged a rendezvényre, és értük felelősséget vállal.
Az épület zárásakor a rendezvényért felelős személy ellenőrzi a világítást, vízcsapokat, nyílászárókat, és bezárja az épületet.
Az épület biztonságát szolgálja az elektromos hibák azonnali észlelése. Bármilyen normálistól eltérő elektromos jelenség észlelését a közösségszervezőnek azonnal jelezni kell.
Az épület bejáratánál csak engedéllyel lehet elhelyezni hirdetéseket.



II) Községháza emeleti tanácsterem
Felsőörs, Szabadság tér 2. 1. emelet
A) Használati szabályok

	A Felsőörs, Szabadság tér 2. sz. alatti épületben nagy értékű eszközök, berendezések találhatók, ezért az épületbe csak engedéllyel lehet bejutni, illetve engedéllyel lehet használni, melyet a rendezvényért felelős személy és a közösségszervező írásban rögzít. A közösségszervező elérhető a 06703206854-es számon, vagy a konyvtar@felsoors.hu címen. A szerződést a szabályzat IV. pontja tartalmazza. 
	Az épület (színtér) használati igényét a használat előtt a könyvtárban vagy az önkormányzati hivatalban jelezni kell, minimum 5 munkanappal a rendezvény előtt. 
	A rendezvény szervezője és a közösségszervező kitölti a szerződéstervezetet, melyen a következő információk szerepelnek: 

	ki szervezi (milyen cég, vagy szervezet) a rendezvényt, 

rendezvény megnevezése, jellege, 
felelősségvállalási nyilatkozat: ki vállalja egy személyben, anyagi és erkölcsi tekintetben, és teljes mértékben a felelősséget a rendezvényért, (kiskorúak csak felnőtt felügyelete és felelőssége mellett használhatják az épületet.),
a rendezvényért felelős személy elérhetősége,
mikor és milyen időtartamú lesz a rendezvény, a várható létszám,
az épület mely részeit, milyen eszközeit kívánják 
egyéb kikötések. 
A helyiségbérleti szerződést az önkormányzat részéről a Polgármester írja alá.
	A tanácsteremben elhelyezett bútorokat a rendezvény szervezője nem mozgathatja, szerelheti szét, a közösségszervező gondoskodik azok a szervező által kért beállításáról, mozgatásáról.

Civil szervezeteknek lehetőségük van az épület rendszeres használatára, melyet az önkormányzat és a civil szervezet írásban rögzít. Az épület használatához szükséges kulcsot a civil szervezet vezetője által meghatározott felelős személynek a közösségszervező biztosítja a fent leírtak figyelembevételével.
Üzleti célból tartandó és magánrendezvény céljából a színtér nem adható ki. 
	Az épületben minden olyan rendezvény megtartható, amely közművelődéssel kapcsolatos, közerkölcsöt nem sért, és nem zavarja a környéken lakók nyugalmát. A rendezvény, vagy alkalom csak abban a témában, tevékenységben történhet, amire kérték.
A használók koordinálását a közösségszervező végzi. Rendezvények ütközése esetén a közösségszervező jogosult dönteni a következő alapelvek szerint: elsőséget élveznek az önkormányzati programok, a rendszeres programok, illetve az a program, amelyre az igény előbb érkezett be. 
Ha a rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a rendező köteles haladéktalanul a közösségszervezőt értesíteni.
A közösségszervező rendezvények ütközése, illetve elháríthatatlan akadály esetén haladéktalanul értesíti a programnaptárba vett rendezvényért felelős személyt.
	A rendezvényért felelős személy a kulcsot a rendezvény kezdete előtt legkorábban 24 órával veheti át egyeztetéssel, átadás-átvételi elismervény ellenében, amelyen személyes felelősséget vállal az épület felszerelésének, és azok állapotának megőrzéséért. Az átadás-átvételi elismervényt a szabályzat V. pontja tartalmazza.
	A rendezvényen történt bármilyen különleges eseményről a közösségszervezőt haladéktalanul értesíteni kell. 
	A rendezvények ideje alatt a bérlő maga gondoskodik mosószerről, WC-papírról, kéztörlőről, egyéb fogyó eszközökről.
	Minden rendezvény után a szervezők kötelesek maguk után rendet rakni, takarítani mind a helyiségben, annak környezetében és annak mellékhelyiségeiben. Elhúzódó rendezvény esetén a másnapi takarítás ütemezésére is lehetőség van.
Az esetlegesen okozott kárt a rendezvény szervezőjének kötelessége megtéríteni, javítási munkát csak az önkormányzat végeztethet.
A rendezvény befejezése után a közösségszervező ellenőrzi a színtér állapotát, amelyet az átadás-átvételi elismervényen leigazol.
 
B) Házirend

A Felsőörs, Szabadság tér 2. sz. alatti épület közösségi színterének házirendi szabályait az önkormányzat az alábbiak szerint határozza meg. 
	Az épületben nyílt láng használata tilos.

Az épületben dohányozni tilos, dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.
A Községháza egész területén a kábítószer fogyasztása tilos.
18 éven aluliak számára a Községháza egész területén tilos az alkoholfogyasztás.
Az épület rendjére, tisztaságára az igénybevevőnek ügyelnie kell.
Az épületből bútort, berendezést, eszközöket csak a fenntartó írásos engedélyével lehet elvinni.
	Az épületben csak azok tartózkodhatnak, akik a rendezvényre hivatalosak, akiket a rendezvényért felelős személy beenged a rendezvényre, és értük felelősséget vállal.
	Az épület zárásakor a rendezvényért felelős személy ellenőrzi a világítást, vízcsapokat, nyílászárókat, és bezárja az épületet.
Az épület biztonságát szolgálja az elektromos hibák azonnali észlelése. Bármilyen normálistól eltérő elektromos jelenség észlelését a közösségszervezőnek azonnal jelezni kell.
Az épület bejáratánál csak engedéllyel lehet elhelyezni hirdetéseket.

Az épületbe belépő és az ott tartózkodó személy az épületbe lépésével tudomásul veszi, és kötelezettséget vállal a házirendbe foglaltak betartásáról.




III) Millenniumi Emlékpark
Szabadtéri színpad és környező pihenőpark
Felsőörs, Hóvirág u.

A) Használati szabályok 

Engedéllyel lehet használni, melyet a – színteret igénylő - felelős személy és a közösségszervező írásban rögzít. A közösségszervező elérhető a 06703206854-es számon, illetve a konyvtar@felsoors.hu címen. Az szerződést a szabályzat IV. pontja tartalmazza, a szerződést a polgármestere írja alá.

	A színteret az önkormányzat közművelődési feladatellátása érdekében, rendeltetésszerűen lehet használni, ezt csak az Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával változtatható meg. A színtéren minden olyan rendezvény megtartható, amely közművelődéssel kapcsolatos, közerkölcsöt nem sért, és nem zavarja a környéken lakók nyugalmát.

A színteret harmadik személy részére további használatra nem lehet átadni.
A színtérre csak az előre meghatározott közművelődési feladattal összefüggésben fogadhatók személyek.
A színtéren beállott kárt viselni kell, amely a használat időtartama alatt, a használattal összefüggésben, illetve a befogadott személyek magatartása miatt keletkezett. 
	A színtéren felújítást, átalakítást, karbantartást kizárólag az önkormányzat végezhet.
	A közüzemi díjakat az önkormányzat viseli.
	A színtér használati igényét a használat előtt a könyvtárban vagy az önkormányzati hivatalban jelezni minimum 10 munkanappal a rendezvény előtt szükséges.
	Haszonszerzés és magánrendezvény céljából a színtér nem adható ki. 
	A használók koordinálását a közösségszervező végzi. Rendezvények ütközése esetén a közösségszervező jogosult dönteni a következő alapelvek szerint: elsőséget élveznek az önkormányzati programok, a rendszeres programok, illetve az a program, amelyre az igény előbb érkezett be. 
Ha a rendezvény bármilyen okból elmarad, arról a rendező köteles haladéktalanul a közösségszervezőt értesíteni.
A közösségszervező rendezvények ütközése, illetve elháríthatatlan akadály esetén haladéktalanul értesíti a programnaptárba vett rendezvényért felelős személyt.
Minden rendezvény után a szervezők kötelesek maguk után rendet rakni, takarítani. Elhúzódó rendezvény esetén a másnapi takarítás ütemezésére is lehetőség van.
	A rendezvények ideje alatt a bérlő maga gondoskodik mosószerről, WC-papírról, kéztörlőről, egyéb fogyó eszközökről.
	A rendezvény befejezése után a közösségszervező ellenőrzi a színtér állapotát, amelyet  átadás-átvételi elismervényen leigazol. Amennyiben káresemény történt, azt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. (szabályzat V. pontja)  



IV. Helyiségbérleti szerződés 

Bérbeadó: 	Felsőörs Község Önkormányzata 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
		Adószám: 154734116-2-19
Bankszámlaszám: 11748083-15428952
Képviseletében: Szabó Balázs	
Kapcsolattartó: Dr. Pásztorné Simon Annamária
E-mail: konyvtar@felsoors.hu


Bérbevevő:   		……………………………………………..
Adószám:		…………………………………………
Cégjegyzékszám:	…………………………………
Kapcsolattartó:	 ………………………………
E-mail: 		…………………………………………..
Tel: 			………………………….
Levelezési cím: 	………………………………………

Rendezvény megnevezése, jellege: ……………………………………………………………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Felelős személy neve: ………………………………………………………………….……………………………
Rendezvény ideje:	 ………………………………………………………………………………………………….
Várható létszám:	 …………………………………………………………………………………………………
Épület használandó része: ……………………………………………………………………………………….….
Használandó eszközök: ………………………………………………………………….………………………….
Egyéb kikötések : …………………………………………………………………………...………………………

Bérbevétel célja: 	…………………………

Bérbe adott helyiség: 	Civilház, Felsőörs, Szabadság tér 5. 	
			Községháza, Tanácsterem, Felsőörs, Szabadság tér 2.
			Millenniumi emlékpark, Felsőörs, Hóvirág utca
Bérbevétel időpontja: 	…………………………………………
Technikai igény: 		………………………………………
Egyéb igény: 		………………………………………………………………………………….

Bérleti díj a Civilház esetében: 15 000,- Ft.	

*Fizetés módja: 1. átutalás    2. csekk

A bérbevevő köteles a Civilház Közösségi Színtér (Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti épület Civilház, Helytörténeti Bemutatóhely, Borospince, Nyitott szín, Szabadtéri színpad) / Tanácsterem/ Millenniumi Emlékpark használatba vételi szabályok és házirendben foglaltakat betartani, melyet ezen szerződés aláírásakor megismert.

Felsőörs, 2020. ………………..


…………………………………						…………………………..

bérbeadó										bérbevevő
V. Kaució és kulcs átadási-átvételi jegyzőkönyv 


Alulírott, a rendezvény felelős szervezője nyilatkozom arról, hogy a fenti rendezvénnyel összefüggésben az ingatlanban és annak ingóságaiban okozott károkért teljes anyagi felelősséget vállalok, a használati szabályzat előírásait betartom és betartatom.
Ennek biztosítékául 20.000,-Ft letét a közösségszervezőnek átadásra került (csak Civilház közösségi Színtér esetén alkalmazandó)

A biztosíték összegét átvettem:
Dátum: …………………….			Aláírás: ………………………….

A biztosíték összegét visszakaptam: 
Dátum: …………………………	Felelős aláírása:………………………………


Kulcs átadás-átvételi jegyzőkönyv

A mai nappal a Civilház Közösségi Színtér (Felsőörs, szabadság tér 5.) épületének kulcsa átvételre-visszaadásra került (a megfelelő rész aláhúzandó).
Az ingatlan és annak ingóságai átadott állapotban kerültek visszaadásra, kivéve az alábbiakat:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Dátum: ………………………


……………………………..                                    ……………………………
Átadó			                               		Átvevő

























VI. Terembérleti díjak

A Civilház Közösségi Színtér (Felsőörs, Szabadság tér 5. sz. alatti épület) /a Községháza Tanácsterméhez és a Millenniumi Emlékpark házirendjéhez, és használati szabályaihoz. 

A használatba vételi szabályzat 6. pontja értelmében:
Terembérleti díjat a haszonszerzés céljából megtartott rendezvények után kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Magánrendezvények esetén szintén bérleti díjat kell fizetni.

	Civilház Közösségi Színtér:


Épület:
Megnevezés						Javasolt bérleti összeg:
Egészségügyi vizsgálat (szemészet)				6.000,-Ft/alkalom
Oktatás (pl. járművezetői engedély)				5.000,-Ft/alkalom
Egyéb 								5.000,-Ft/alkalom
	Magánrendezvények, amelyek csak helyi lakosok tarthatnak														15.000,-Ft/alkalom

Üzleti rendezvények						30.000,-Ft/alkalom
Nyári táborok							20.000,-Ft/alkalom
Egy táborszervező maximum két tábort tarthat egy nyár alatt a Civilház Közösségi Színtérben.

(A rendezvények ideje alatt a bérlő maga gondoskodik mosószerről, WC-papírról, kéztörlőről, egyén fogyó eszközökről.)

Nyitott szín:
Vásárok (vegyes aprócikk, ruházati, stb.) 				6.000,-Ft/alkalom

	Községháza/Tanácsterem:


A Tanácsterem magáncélokra és üzleti célokra sem adható ki.

	Millenniumi emlékpark:


A Millenniumi emlékpark magáncélokra és üzleti célokra sem adható ki.















