
 
 

ROMÁNIA 

SZATMÁR MEGYE   

VETÉS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA 

 
 
 

 
25/2017-ES SZÁMÚ HATÁROZATTERVEZET 

Kulturális Központ létesítésének jóváhagyásáról  
Vetés községben 

 
Figyelembe véve a Határozattervezetet, Vetés község polgármesterének 

indítványozását, a polgármester saját szakapparátusa keretében működő szakosztályok 
beszámolóit, és Vetés község Helyi Tanácsa szakbizottságainak beszámolóit, 
A kulturális létesítmények létesítésére, szervezésére és tevékenységeik  lebonyolítására 
vonatkozó, aktualizált 118/2006-os Sürgősségi Kormányrendelet 1. cikkely, 2. cikkely 
(2) és (3) bekezdése, az 5. cikkely és 6. cikkely előírásai értelmében, 
valamint a helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 

215/2001-es számú Törvény 36-os cikkelyének (2)  bekezdés a) és e) betűje, a (3) 

bekezdés b) betűje, az (6) bekezdés a) betű 4. pontja, a 123. cikkely (1) bekezdés és a 

45. cikkely (3) bekezdése  alattiakban foglaltak alapján, 

Vetés község Helyi Tanácsa a 2017. április 26-ára összehívott közgyűlésén  

 
ELHATÁROZZA: 

 
1.cikkely. Jóváhagyja egy Kulturális Központ létesítését Vetés községben, az intézmény 
jogi személyiség nélkül, a polgármester saját szakapparátusa keretében működő 
szakosztályként folytatja tevékenységét, a kulturális létesítmények létesítésére, 
szervezésére és tevékenységeik lebonyolítására vonatkozó, aktualizált 118/2006-os 
Sürgősségi Kormányrendelet 1. cikkely, 2. cikkely (2) és (3) bekezdése, az 5. cikkely és 
6. cikkely előírásai értelmében. 
2. cikkely. Vetés község Kulturális Központja székhelye Vetés községben, a Prinicpală 
utca  426. szám. 
 3. cikkely.  (1) Vetés község Kulturális Központjának finanszírozását Vetés 
község helyi költségvetéséből fedezik. 
(2) A saját bevételekből és szponzori szerződésekből befolyó összegek a helyi 
költségvetésbe utalják és a központ tevékenységére fordítják. 
 4. cikkely. (1) Jóváhagyja a vetési óvári és Decebal-i kultúrotthonok épületeinek 
átvételét a Kulturális Központ vagyonkezelésébe. 
(2) Jóváhagyja a vetési, óvári és Decebal-i kultúrotthonok vagyontárgyainak átvételét a 
Kulturális Központ vagyonkezelésébe. 
5. cikkely. Jóváhagyja a Vetés község Kulturális Központja Szervezési és Működési 
Szabályzatát, mely jelen Határozat szerves részét képező Függelék szerves részét 
képezi.  
 6. cikkely.Jelen Határozat végrehajtásával megbízzák Vetés község 
polgármesterét. 

7. cikkely. Jelen Határozatot közlik: 



- Vetés község polgármesterével, 

- a Kulturális Igazgatósággal, a Szatmár Megyei Országos Kulturális Örökség 

hivatalával 

- Szatmár megye Prefektúrájával,  

És köztudomásra hozzák a község lakosai számára, a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel. 

VETÉS, 2017. április 26-án. 

 

Üléselnök,   Ellenjegyzem, 

BODNAR OTTO-SANDORAnca-Maria Pop jogász  

                             községi jegyző. 

 

 

Tanácsosok összlétszáma: 15, jelen volt 12, mellette szavazott 12, ellene szavazat 0, 

tartózkodás 0 szavazat. 

 

 
 
 
MELLÉKLET 
 
 

 
VETÉS KÖZSÉG KULTURÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI 

SZABÁLYZATA 

 
 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 
 
1. cikkely 
Vetés község Kulturális Központja egy helyi érdekeltségű kulturális létesítmény, jogi 
személyiség nélkül, amely a polgármester saját szakapparátusa keretében működő 
szakosztályként folytatja tevékenységét, a kulturális létesítmények létesítésére, 
szervezésére és tevékenységeik  lebonyolítására vonatkozó, aktualizált 118/2006-os 
Sürgősségi Kormányrendelet 1. cikkely, 2. cikkely (2) és (3) bekezdése, az 5. cikkely és 
6. cikkely előírásai értelmében. 
2. cikkely 

Vetés község Kulturális Központja  az érvényben levő román jogszabályok előírásai és 
jelen Szervezési és Működési Szabályzat előírásai szerint folytatja tevékenységét. 
3. cikkely 



Vetés község Kulturális Központjának székhelye Vetés községben, a Principală 
uta 426. szám alatt található. A kulturális központ által kibocsátott irat, hirdetés, 
nyomtatvány, és szórólap tartalmazza az intézmény teljes nevét és a székhely címét. 
 

II. Fejezet 
A tevékenység célja és tárgya 

 
 4. cikkely 

Vetés község Kulturális Központja lényegében, a helyi tanács által jóváhagyott  
kulturális programok és projektek alapján szervezi meg tevékenységét, a hagyományos 
kultúra és a kulturális és művészeti értékek ismertetése területén kezdeményez és 
szervez programokat, az alábbi célkitűzések elérését célozva meg: 
a) új, változatos kulturális termék és szolgáltatás nyújtása a közösségi kulturális 
szükségletei kielégítése érdekében, növelve ezáltal a lakosság részvételét és 
hozzáférését a kulturális élethez; 
b) a szellemi kulturális örökség és hagyományok értékeinek megőrzése, kutatása, 
védelme, átadása és népszerűsítése. 
5. cikkely. 
(1) A 4. Fejezetben előírt célkitűzések elérése érdekében a kulturális központ az jellegű 
rendezvényeket szervez és hoz létre: 
a) oktató és/vagy szórakoztató jellegű kulturális események: fesztiválok, versenyek, 
vásárok, falunapok, előadások, és hasonlók ; 
b) időszakos vagy állandó jellegű kiállítások szervezése, kulturális vagy tájékoztató 
jellegű monográfiák kibocsátása, helyi érdekeltségű könyvek és nyomtatványok kiadása,   
c) a régióra jellemző mesterségek, szokások és hagyományok megőrzése, ápolása, 
kutatása és értékesítése; 
d)  partnerségek fejlesztése és kulturális tapasztatcsere helyi, országos és nemzetközi 
szinten; 
e) művészeti színhelyek szervezése. 
(2) A kulturális központ az (1) bekezdésben előírt tevékenységek szervezése és 
lebonyolítása érdekében társulhat hasonló jellegű intézményekkel vagy nem 
kormányzati szervezetekkel. 
 

III. Fejezet 
A központ vagyona 

 
  6. cikkely 

1)A kulturális központ adminisztrálásába tartozik Vetés, Óvári és Decebal falvak 
kulturotthonainak az épületei. 
(2) A kulturális központ vagyonkezelésébe tartozik Vetés, Óvári és Decebal falvak 
kulturotthonaiban található javak. 
(3) A kulturális központ vagyonkezelésébe tartozik a községi könyvtár könyvállománya 
és minden java. 
(4)  A kulturális központ vagyonkezelésében levő vagyon gazdagítható és bővíthető 
újabb tárgyak beszerzésével, megvásárlásával, adományok révén, valamint átvehetők 
használat céljából a felek beleegyezésével, közintézményektől vagy helyi közigazgatási 
intézményektől, közjogi és magánjogi személyektől, bel- és külföldi magánszemélyektől. 
 7. cikkely 

A Vetés község kulturális központja vagyonkezelésébe tartozó  ingó és ingatlan javakat 
az érvényben levő jogszabályok előírásai alapján kezelik, a központ személyzetének 
kötelessége alkalmazni a törvény által előírt védelmi intézkedéseket a kezelésükben álló 
vagyon megőrzése érdekében. 



 
IV. Fejezet a 

A személyzet és a vezetőség 

 
 8. Cikkely 
(1) A Vetés községi Kulturális Központ működését meghatározatlan időre megkötött 
egyéni munkaszerződéssel alkalmazott személyzet biztosítja, a polgármester 
szakapparátusa személyzeti státusjegyzékének és szerkezeti vázlatának megfelelően, 
amelyeket Vetés község Helyi Tanácsa hagy jóvá, szakterületek és közigazgatási 
funkciók szerint, valamint olyan személyek tevékenysége által, akik a kulturális 
programok és projektek megszervezésében vesznek részt, a szerzői és ehhez kötődő 
jogokat szem előtt tartó törvényes rendelkezéseknek megfelelően, vagy a Polgári 
törvénykönyv által szabályozott konvenciók alapján.  
(2) A meghatározatlan idejű munkaszerződéssel alkalmazott személyzet alkalmazása 
versenyvizsgával történik a törvényes előírásoknak megfelelősen. 
(3) A munkahelyek elfoglalása, valamint az az ezekből való felmentés, továbbá a 
Kulturális Központ személyzete munkaviszonyának megszüntetése a törvényes 
előírásoknak megfelelően történik.  
(4) A Kulturális Központ személyzetének feladatkörei a munkaköri leírásban rögzítettek 
szerintiek 

9. cikkely 

Bármilyen módosítás a Kulturális Központ megszervezése és működése területén helyi 
tanácsi határozat alapján történik, a törvényben előírtaknak megfelelően.  
 
V. Fejezet 

A Központ kiadási és bevételi költségvetése 

10. cikkely 

Vetés község Kulturális Központjának finanszírozása főként a helyi költségvetésből 
történik, a helyi tanács határozata alapján, a kulturális tevékenységekre szánt összegek 
által.   
11. cikkely 

(1) A központ saját bevételei általában az alábbiakból realizálhatók:  
a) belépőjegyek eladásából az előadásokra, koncertekre, filmvetítésekre, 

kiállításokra; 
b) helyiségek bérbeadásából, valamint egyéb bérbe adható javak bérlének 

biztosításáról, amelyek kulturális tevékenységekhez használatosak; 
c) saját vagy mások általi kiadványok kiadásából és terjesztéséből, bármilyen 

adathordozón, a népi kultúra és irodalom témaköreiből, az érvényben levő 
törvények rendelkezéseinek betartásával; 

d) kulturális projektek és programok szervezése és lebonyolítása hazai és külföldi 
intézményekkel való partnerségben, 

A realizált bevételek a község helyi költségvetésének jövedelmei, és a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelően visszaosztásra kerülnek a Kulturális központ 
finanszírozása céljaira, amelyeket kulturális projektek fejlesztésére, a saját anyagi 
bázisának fejlesztésére az ingó és ingatlan javak karbantartására, javításra és 
beruházásra stb. 
12. cikkely  
(1) Vetés község Kulturális központja tevékenységének végzésében felhasználhat 
anyagi javakat és pénzösszegeket, amelyeket jogi és magánszemélyek adományaikból 
és szponzorálásából kapnak, a törvényes előírásoknak megfelelően.  
(2) A magánszemélyek és jogi személyek által az (1) bekezdés szerinti feltételek között 
felajánlott összegek Vetés község költségvetésének bevételeit képezik, és a törvényes 



rendelkezéseknek megfelelően visszaosztásra kerülnek a Kulturális központ 
finanszírozásának az adományozó, vagy a szponzor által megnevezett céljaira.  
(3) A Vetés község Kulturális központja által az (1) bekezdés szerinti feltételekkel 
adományba kapott anyagi természetű javakat Vetés község könyvelésében bejegyzésre 
kerülnek, és a Kulturális központ vagyonkezelésébe kerülnek átadásra. 
 
VI. Fejezet 
Zárórendelkezések  

 
13. cikkely  
Jelen szabályzatot, jogilag, kiegészítik az érvényven levő, vonatkozó jogszabályok.  
14. cikkely 

Jelen szabályzat bármilyen módosítása, és kiegészítése Vetés község helyi tanácsának 
határozata alapján történik.  
 
15. cikkely 

Vetés község Kulturális központjának jelen Szervezési és Működési Szabályzata 
hatályba lép, a Helyi Tanács általi elfogadásának dátumától. 

 
 
 
 
 

 


