Egyeztető fórum
A 2021. október 14-én (csütörtökön) 17.00 órai kezdettel megtartott, a nagyrédei fiatalok
számára a kulturált szabadidő eltöltés lehetőségével kapcsolatos megbeszélésről.

A fórum helye: Községháza, Házasságkötő terem.
Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint
Siposné Fodor Judit polgármester
Tisztelettel köszöntöm őrsparancsnok urat, körzeti megbízottunkat és minden kedves jelenlévőt,
aki elfogadta meghívásunkat.
A mai fórum tárgya a fiatalok kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségével kapcsolatos
megbeszélés és egyeztetés.
Javaslom, először hallgassuk meg a fiatalokat, hogy mit szeretnének.
Szeretném jelezni, hogy a mai napon döntés biztos, hogy nem születik.
Most azt szeretnénk megtudni, mit szeretnének a fiatalok, mik az elképzeléseik? Majd
visszatérünk rá, hogyan tudjuk ezt megoldani, hisz a testületi ülésen is elhangzott és a képviselői
megkeresésben is le van írva, hogy pontosan kidolgozott részletekkel és feltételekkel tudjuk az
együttműködést elkezdeni.
Rezeták Roland
Szeretnénk falun belül megoldást találni arra, hogy havi egy, max. két alkalommal kulturált
tereken belül tudjunk közös programot szervezni. Ez azt jelenti, hogy egész estés táncos, zenés
rendezvényt rendezhessünk a fiatalok és akár az idősebb generációk számára. A felelősséget
mindezért jómagam elvállalnám.
Siposné Fodor Judit polgármester
Tehát zenés, táncos rendezvény, havonta egyszer, maximum kétszer. Helyszín?
Rezeták Roland
Szóba jött a Peach Club, kérdés, hogy azt hogyan lehetne igénybe venni?
Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok
A zenés táncos rendezvényeket a 484/2020 IX.10.) korm.rendelet 6.§. b) pontja szabályozza.
Többek között leírja azt is, hogy a zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy tartózkodhat. Ezt úgy kell értelmezni, hogyha valaki 18 éves elmúlt és vele eljön 2-3, 18
életévét még be nem töltött személy, azokért a személyekért Ő a felelős. Az a személy, aki a 18.
életévét betöltötte, de nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal, nem vehet részt ilyen
rendezvényeken. Kell lenni egy szervezőnek, aki bevállalja, valamint kell az egyéb rendezvény
helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető
alkalmazottja, aki köteles annak a személynek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését
megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben
meghatározott módon nem igazolja.

Tehát ellenőrizni kell minden egyes belépő személyt. Ez nem egyszerű. Ha pl. bejönnek ötvenen,
százan egy ilyen rendezvényre, abból akár csak egy vagy két ember nem viselkedik úgy, ahogy elő
van írva, az rossz fényt vet a falura, és nem biztos, hogy a továbbiakban az üzemeltető
engedélyezni fogja a hasonló rendezvényt.
Felvettem a kapcsolatot a Tűzoltóság vezetőjével, Varga Sándor Ezredes Úrral, aki elmondta,
hogy milyen további, az ő szempontjukból is szükséges dolgoknak kell megfelelni ahhoz, hogy
ilyen rendezvényt tarthasson bárki. Az első, hogy a követelményeknek megfeleljen a terem. Ezek
után az önkormányzat tűzvédelmi szakemberének kell meghatároznia azt, hogy a helyiségben
egyidejűleg mennyi ember tartózkodhat, majd el kell készíteni egy szabadba való kiürítési tervet.
Ezeket a rendőrség és a tűzoltóság fogja ellenőrizni. Amennyiben nem felelnek meg az
előírásoknak, az intézmény üzemeltetőjét, valamint a rendezvény szervezőjét is súlyos bírságokkal
lehet súlytani, ami több százezres bírság is lehet.
Rezeták Roland
Jelenleg nem is lehet zenés rendezvényt tartani?
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
De lehet, személyenkénti négyzetméterre meghatározva, 18 év felett védettségi igazolvány kell, 18
alatt nem.
Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok
A 18 év alatti személyek esetében ezt máshol úgy oldották meg, hogy felírták a nevüket, kaptak
egy karszalagot és a 18 év feletti személy – akivel érkeztek – volt a felelős értük.
Egy 18 év fölötti személy akár 10 fő 18 év alatti személyért is vállalhat felelősséget.
Italfogyasztás alapvetően nem lehet egy közintézményben, maximum külön engedéllyel, ha ehhez
az üzemeltető hozzájárul.
Tehát hivatalosan italt nem lehet bevinni.
Siposné Fodor Judit polgármester
Közintézménybe alkoholt behozni, drogot fogyasztani és dohányozni nem lehet.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
De ha pl. előtte isznak, mielőtt odamennek? Azt senki nem szabályozza.
Siposné Fodor Judit polgármester
Nem engedik be a szervezők.
Kósa Dávid kmb.
Ez a jogszabály nem arra a személyre fog vonatkozni, aki ott italt fogyaszt. Az intézmény
vezetője, illetve a rendezvény szervezője lesz megbírságolva.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
Ha pl. én kibérlem a termet, az az én felelősségem. Akkor az üzemeltetőt is, vagy csak a bérlőt
vonják felelősségre?
Siposné Fodor Judit polgármester
Az üzemeltető ugyanúgy felelős.
Tehát ha ilyenben gondolkodunk, hogy havonta egy-két disco – mert jól értem, hogy erről
beszélünk – ezt úgy tudom elképzelni, hogy ott kell egy beléptető, őrző-védő szolgálat, aki az
ajtónál áll, megnézi, van-e védettségi kártya, megnézi, hogy kiskorú kíséret nélkül nem megy be.
Egyébként nem biztos, hogy a 15 éves gyerekeknek éjszaka discoban van a helye.
Tehát mindenképpen végig kell egy őrző-védő személyzet, ez pénzbe kerül.
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Az önkormányzat nem fogja engedni az alkoholfogyasztást a közintézményben.
El kell gondolkodni a rendezvény utáni takarításon is.
Mindenképpen azt gondolom, hogy ezekről le kell ülni beszélni, valószínűleg nekünk, a fiatalok
képviselőjének és nekem. Át kell beszélnünk a pontos részleteket és alkalmazkodni kell a
szabályokhoz, ki kell alakítani a szabályokat. A mostani hétvége lagzis hétvége. A művelődési ház
vezetője covidos, karanténba került 23-áig. Az ÁNTSZ részéről ezután fogjuk megkapni a
tájékoztatást, hogy teljes karantént kap az intézmény, vagy a kollégák dolgozhatnak, de a
nyitvatartási idő szigorúan 4-ig lesz ebben az időszakban.
A rendezvények – idősek napja, falu karácsony, falufórum – egyelőre nem tudom, hogyan lesznek
megtartva. Várjuk az intézkedéseket, mert egy biztos, hogy a covid esetszám sajnos naponta
duplázódik. Ezzel sajnos most együtt kell élni és mivel én vagyok a település katasztrófavédelmi
parancsnoka, a felelősségem abban áll, hogy mindenféle intézkedést meg kell tennem az emberek
egészsége védelme érdekében. És ennek én mindent alá fogok rendelni.
Ettől függetlenül most kellene kidolgoznunk a kérdést.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
Mi most a Peach Clubról beszélünk? Mert voltak a clubban születésnapi partik, ahol
alkoholfogyasztás volt, akkor nem volt közintézmény?
Siposné Fodor Judit polgármester
Nem adjuk ki nagyon régóta a clubot ilyenre. Éppen azért, mert károkozás történt többször is az
épületben. És az elmúlt 5 évben több, mint 20 millió forintos fejlesztés történt a művelődés
házban, biztos tudja a képviselő asszony. Nem adjuk ki senkinek a helyiségeket.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
De nem a művelődési házról beszélek, a Peach Clubról. A club közintézménynek számít?
Siposné Fodor Judit polgármester
Igen. Egyszemélyben én vagyok érte a felelős.
Rezeták Roland
Mi lenne akkor, ha egy helyet kibérelnénk havonta 1szer fent a borászatnál és az önkormányzat
fizetné a bérleti díjat?
Siposné Fodor Judit polgármester
Ennek az a módja, hogy kellene alapítani egy ifi klubot, és a klub, mint civil szervezet, az
önkormányzathoz támogatásért tud fordulni. Ez úgy néz ki, hogy amikor a Képviselő-testület
elfogadja a költségvetést és szabad forrása van, azt civil szervezetek támogatására tudja fordítani.
Ez általában éves szinten 5 millió Ft szokott lenni. Erre van egy helyi rendeletünk, ami alapján,
pályázat formájában a civil szervezet anyagi támogatásért fordulhat az önkormányzathoz. Ha a cél
jó, a testület anyagilag tudja támogatni a szervezetet. A kapott támogatással el kell számolni.
Sokat gondolkodtam, hogy hol lehetne ez a helyiség a fiataloknak, 3 lehetőséget ajánlanék:
Ami eszembe jutott, a sportöltöző feletti helyiség.
Gondolom, egy olyan helyet szeretnének a fiatalok, ahol viszonylag önállóan lehetnek, nem kell
pl. rendezvényekhez alkalmazkodniuk.
Gyakorlatilag lenne egy olyan együttműködés, melyben nevezzük kulcsos embernek a vezetőt, aki
az aláírásával megkapja a kulcsot és teljes egészében felelősséggel tartozik a helyiségért.
A sportöltöző feletti helyiségben fűtés, mosdó van. Sokkal nagyobb helyiség, mint a Peach Club.
A másik helyiség, mint lehetőség, az iskola melletti fittness terem, ahol szintén van fűtés és
mosdóhelyiség.
Továbbá az önkormányzat borospincéje is szóba jöhet, ami a Majoros – közben található. Ott
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viszont nincs fűtés.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
A pince a lakók miatt talán nem olyan jó ötlet.
Kósa Dávid kmb.
A kulcsos ember ötlete nagyon jól hangzik, viszont neki a helyszínen jelen kell lennie,
beszámíthatónak kell lennie, effektíve nem fogyaszthat alkoholt, nem biztos, hogy jól fogja érezni
így magát.
Siposné Fodor Judit polgármester
Egy club alapszabálya van előttem mintának, amiből idézek: A club állandó clubhelyiséggel
rendelkezik, a helyiséghez két fő rendelkezik kulccsal, melyről a működtetővel átvételi igazolást
írnak alá. A clubhelyiségben bárki tartózkodhat, legalább egy vezetőségi clubtag felügyelete
mellett, kivéve, akit a club tagsága, illetve a vezetőség eltiltott. A nyitásról és zárásról minden
kulccsal rendelkező ember köteles a nyitási naplóba bejegyzést készíteni. A kulcsos emberek nem
adhatják át másnak a kulcsot. A klubhelyiségben való tartózkodás alatt történtekért az adott
időpontban nyitási-zárási feladatot ellátó személy a felelős. A club értékeiben bekövetkező
károkozást, rongálást, lopást a működtető és a klub tagsága közösen vizsgálja ki és a felelősöket a
kár megtérítésére kötelezi. A clubhelyiségbe belépő, akár tag, akár a tag felügyeletével ott
tartózkodó idegen személy az általa okozott kárt megtéríteni köteles.
Tehát aki a kulcsos ember lesz, az mindenért felelős.
Rezeták Roland
Igen, tisztában vagyok azzal, hogy nem fogyaszthatok alkoholt.
Kósa Dávid kmb.
Az alkoholfogyasztáson kívül anyagi felelősséged is van. Pl. ha egy bukóra nyitott ablakot bevág a
huzat és kitörik az ablak.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
Igen, pontosan ezt tanítjuk ma a fiataloknak, hogy vállaljanak felelősséget a dolgaikért. Ezt
valahol el kell kezdeni és szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezésük.
Csernyik Ottó István alpolgármester
Pontosan ebből az alapszabályból is kiderül, hogy nem egy személy van, aki felelős. Itt is azt
javaslom, hogy ne egy ember legyen.
Siposné Fodor Judit polgármester
A felajánlott helyiségek bármelyikét el tudnám képzelni az összejövetelre, minderről kellene
mondjuk jövő héten beszélnünk úgy, hogy a leendő vezetőség megkeres és összerakunk egy
alapszabály tervezetet.
Ha az őrsparancsnok úr elmondása szerint a tűzoltósággal le tudjuk egyeztetni az emberlétszámot,
részemről rendben van. Azt tudni kell, hogy a katasztrófavédelem jellemzően meg szokott jelenni
ellenőrzés miatt.
Csernyik Ottó István alpolgármester
Jó lenne megbeszélni, ki lesz a vezetőség, akik el tudnak jönni a megbeszélésre és melyik helyiség
legyen.
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Kósa Dávid kmb.
A rendezvények alatt semmit nem lehet zárni, hiába nevezik pl. zártkörűnek a rendezvényt.
Mindez nagyon jól le van szabályozva.
Siposné Fodor Judit polgármester
Ez egy nagyon fontos dolog, ezért kérem, hogy a következő megbeszélésen is vegyen részt a
körzeti megbízott.
Mivel nem mindenki 18 év feletti, a szülői felelősség maximális. Olyan megoldást kell találni,
amelyben a szülők is megnyugvással engedik el a kiválasztott helyre a fiatalokat. Véleményem
szerint minden balhét el kell kerülni.
Egyébként 2022. január 02-ig veszélyhelyzet van.
Kósa Dávid kmb.
Igen, így jelenleg, ha egy magánháznál is 15 fő felett vannak, és erről bejelentés érkezik, baj van.
Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok
Arra lehet számítani, hogy a rendőrség és a katasztrófavédelem részéről is lesznek ellenőrzések, és
ha valami baj lesz, annak szankciója lesz.
Kósa Dávid kmb.
Jogszabály szerint, ha bejön két 18 év alatti személy a rendezvényre és be lesz rúgva, akkor az
értük felelős személy is felelősségre lesz vonva.
A legközelebbi megbeszélésen el tudom mondani a lehetőségeket és az ahhoz kapcsolódó
kockázatokat.
Gressai Ákos r. őrnagy, őrsparancsnok
Pl. hangos zene esetén, amikor a csendháborítás gyanúja fennállhat, kimegy a rendőr, először
figyelmeztet, második körben feljelentheti a szervezőt, harmadik körben be is zárathatja a
rendezvényt. Mindenki olvassa el alaposan a 484/2020 IX.10.) korm.rendeletet.
Garainé Janoviczki Barbara
Lesz-e valamilyen megoldást a 18 év alatti fiatalok számára?
A havi 1 alkalom nem fogja megoldani a fiatalok helyzetét.
Siposné Fodor Judit polgármester
Kérem értse mindenki jól, amit most mondok, az önkormányzatnak nem dolga megoldani a
gyerekek szabadidős elfoglaltságát.
Viszont hetek óta működik a művelődési házban a pincehelyiség, a gyerekek oda most is le tudnak
menni. Amíg a covid nem jelent meg az intézményben, minden hétköznap fél 5-ig, pénteken este
7-ig volt biztosítva a gyerekek számára. Természetesen bejelentkezve és az intézménnyel való
egyeztetés után. De az általános iskolás gyerekek esetében elvitathatatlanul kell a felnőtt
felügyelet, ami azt jelenti, hogy a közösségszervező kolléganő ott van.
El tudom képzelni azt is, hogy vegyünk egy csocsó asztalt nekik, de mindez szigorúan
munkaidőben történhet. Nem tudok túlórát fizetni a kollégáknak és nem elvárható egy
közösségszervezőtől, hogy 0-24 órában ott legyen.
Lakatos Péterné Molnár József Művelődési Ház takarító
Szeretném jelezni, hogy azért itt is vannak problémák.
Vannak a 7. osztályosok és vannak a középiskolások, és pénteken összeakaszkodtak, hogy ki
menjen be. Nagy probléma, hogy nem férnek meg egymással.
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Lakatos Péterné Molnár József Művelődési Ház takarító
Igen, itt is kell szabályokat lefektetni. Ezért kérjük a gyerekektől, hogyha tudják, mikor
szeretnének jönni, előtte kérdezzék meg. Muszáj egyeztetni, ez egy intézmény, ahol, ameddig a
gyerekek bent vannak, mi vagyunk a felelősek értük. És ez nem kis felelősség. A pincehelyiségben
10 ember fér el, a covid miatt jelenleg maximum 5 ember tartózkodhat bent.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
A művelődési ház bejárati része sokkal nagyobb helyiség, miért nem ott vannak a gyerekek?
Lakatos Péterné Molnár József Művelődési Ház takarító
Azt mondták, azt nem kérik, mert akkor felügyelet alatt vannak.
Siposné Fodor Judit polgármester
Túl közel vannak az irodákhoz. Egyébként lehetne. Csak egy csocsóasztalt kellene odatenni,
alapszabály az lenne, hogy a helyiségben lévő grafittóhoz senki nem nyúlt hozzá, az helyi érték.
Úgy emlékszem régen volt ott pingpongozási lehetőség.
Balázsné Kelemen Erika képviselő
Mi lesz azzal a korosztállyal, aki az általános iskola és a 18 év között van?
Siposné Fodor Judit polgármester
Leginkább ők a pince-clubosok, a 7. osztályosoktól 18 éves korig. Velük egyeztettem, ők oda
nagyon szeretnek jönni.
dr. Tóth Eszter Enikő képviselő
A fölső részt meg lehetne nyitni azoknak, akik szívesen pingpongoznának, ha meg van hirdetve,
hogy mettől meddig lehet menni.
Siposné Fodor Judit polgármester
Már most is a művelődési ház előtt játszanak. A felügyeletet délután Markó Anita vagy Kovácsné
Erki Dalma látja el.
Jövő héten találkozunk, én is felkészülök a jogszabályokkal, várom a gondolatokat, hogy merre
induljunk tovább.
Mindenkinek köszönöm a részvételt, a fórumot 18.30 órakor bezárom.
k.m.f.

Siposné Fodor Judit
polgármester
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