
Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

15/2019. 

1 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 13-án 10:00 

órakor megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2. emeleti díszterme 

 

Jelen vannak: Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika, Szarka Anikó, 

Horváth Gábor /4 fő/ 

 

Tanácskozási joggal az ülésen végig: dr. Herczeg Krisztina aljegyző  

 

Meghívott vendégek: - 

 

Lakosság részéről: - 

 

Jegyzőkönyvvezető: Guzmits-Balogh Lívia titkársági ügyintéző 

 

Vlasich Krisztián polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. 

 

Vlasich Krisztián polgármester megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő jelen 

van, a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, majd a képviselő-testületi ülést 

megnyitja. 

 

Vlasich Krisztián polgármester javaslatot tesz Szarka Anikó képviselő személyében a 

jegyzőkönyv hitelesítőjére. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület – 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal– a következő határozatot hozta: 

 

116/2019. (06.13.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv 

hitelesítőjének Szarka Anikó képviselőt elfogadta. 

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontokat.  

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – a következő határozatot hozta: 
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117/2019. (06.13.) képviselő-testületi határozat 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülés napirendjét 

elfogadta. 

1. Csepreg Város Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása  

 

2. Egyebek 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirendi pont 

Csepreg Város Önkormányzat a helyi közművelődésről szóló önkormányzati 

rendeletének megalkotása  

 

Vlasich Krisztián polgármester ismerteti a napirendi pontot. Kiegészítésként elmondja, 

hogy a „Helyi identitás és kohézió erősítése Csepreg város és térségében” című pályázat első 

mérföldkövének teljesítéséhez 2019. június 15-ig szükséges megalkotni az új közművelődési 

rendeletet. Az előző testületi ülésen a képviselők már véleményezték a rendeletet, most el 

kellene fogadni. A rendelet módosítása kapcsán készült előterjesztés ismertetésére átadja a 

szót dr. Herczeg Krisztina aljegyzőnek. 

 

dr. Herczeg Krisztina aljegyző ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv 1. számú 

mellékletét képezi. Elmondja, hogy az előző testületi ülést követően összehívásra került egy 

közművelődési fórum, melyen a város civil szervezeteinek, intézményeinek képviselői vettek 

részt. A rendelettervezet tartalmának módosítására nem érkezett javaslat a résztvevőktől. 

Kérdésként fogalmazódott meg a civil szervezetek vezetői és az intézményvezető részéről az 

intézmény bérleti díjtételeinek a rendeletben való szerepeltetése. Aljegyző tájékoztatta 

intézményvezetőt és a civil szervezetek vezetőit, hogy Csepreg Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú 

helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II. 24.) rendelete már szabályozza a bérleti díjakat, mely 

rendelet esetlegesen módosítható. Ezenkívül az intézmény belső szabályzata is tartalmazhat a 

bérleti díjakkal kapcsolatos részletszabályokat, így nem indokolt a közművelődési rendeletben 

párhuzamosan szabályozni.  

Aljegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a művelődési ház intézményvezetője 

megküldte a rendelettervezetet a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Igazgatósága részére 

véleményezésre. Az intézet által megfogalmazott szakmai tanácsok tartalmilag nem 

befolyásolják a rendeletet, inkább csak finomításokra tesznek javaslatot. Az eredeti 

rendelettervezet tartalmazza a Kulturális törvényben nevesített valamennyi közművelődési 

alapszolgáltatás önkormányzat általi megszervezését, azért, mert intézményvezető a 

szolgáltatási tervben mind a hétféle alapszolgáltatás mellé rendelt tevékenységet. Viszont az 

NMI javaslata szerint az egész életre kiterjedő tanulás és a tehetséggondozás-, -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatások külön vállalásként a helyi 

rendeletben ne kerüljenek rögzítésre, tekintettel arra, hogy ezáltal folyamatosan fennálló 

kötelezettsége keletkezne az önkormányzatnak, továbbá a végzett tevékenységek a 

fennmaradó 5 alapszolgáltatás körébe besorolhatók. Az NMI kérte még, hogy a 

tevékenységformák kifejtése, csoportosítása az alapszolgáltatásokkal összhangban történjen, 
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melyek a 1997. évi CXL. törvény 76.§ (3) bekezdése szerint a következők: 

• művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 

biztosítása 

• a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

• a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása 

• az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek 

• kulturális alapú gazdaságfejlesztés 

 

A felsorolt közművelődési alapszolgáltatások személyi és tárgyi feltételei adottak a 

városban, és az összes jelenlegi tevékenység alábontható. Aljegyző példaként említi a 

tehetséggondozás területén a bábcsoportot, mint tevékenységet. Az amatőr alkotó- és 

előadóművészeti tevékenység kategóriájába ezt be a tevékenységformát is be lehet 

csatornázni. Az NMI képviselője felhívta a figyelmet, hogy a helyi közművelődési 

rendeletben rögzített vállalásokat folyamatosan ellenőrizni fogják. 

 

Vlasich Krisztián polgármester kéri a képviselő-testület véleményét, hozzászólását az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

 

Vlasich Krisztián polgármester szavazásra teszi fel a közművelődési rendelet elfogadását. 

 

A képviselő-testület 4 fővel határozatképes. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal – a következő rendeletet alkotta: 

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

 

Egyéb hozzászólás, javaslat, vélemény nem hangzott el. 

 

 

Vlasich Krisztián polgármester megköszönte a részvételt és a képviselő-testület ülését 

10:09 órakor berekesztette. 

 

 

Kelt, mint az első oldalon 

 

Vlasich Krisztián   dr. Balogh László 

     polgármester    jegyző 

 

 

Szarka Anikó 

jegyzőkönyv hitelesítő 


