Közművelődési megállapodás
mely létrejött egyrészről ………………………. Önkormányzata (Továbbiakban:
Önkormányzat) – képviseli ……………………………..……………………… polgármester,
székhely: …………………………………… - másrészről NAP KÖR ALAPÍTVÁNY
(Továbbiakban: Feladatellátó) – képviseli JÓZSA ISTVÁN székhely: H-8293
VIGÁNTPETEND, JÓZSEF ATTILA UTCA 1. között „A muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló” 1997. évi CXL. törvény
(Továbbiakban: Törvény) 79. §-a alapján az alábbiak szerint:
Az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint az önkormányzat megbízza a Feladatellátót, amely a
megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok
színvonalas ellátására a Vigántpetend, József Attila utca 1. sz. alatt elhelyezkedő NAP
KÖR VÁNDORISKOLA közösségi színtér épületeiben és ingatlanán, illetve a Művészetek
Völgye Általános Iskola Monostorapátiban és Taliándörögdön lévő épületeiben és
ingatlanán.
I.
1./ A Feladatellátó:
a./ kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen ellátja a Közművelődési megállapodásban
meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat;
b./ az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a
megállapodás 7. pontjában rögzített időpontig biztosítja;
c./ a ……………. számú önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező helyi
közművelődési feladatokból a jelen közművelődési megállapodás 1. sz. mellékletében sorolt
feladatokat e megállapodásban és mellékleteiben rögzített formában, módon és mértékben
látja el. A Feladatellátó a helyi sajátosságokhoz igazodóan biztosítja a szolgáltatást az igénybe
vevők számára;
d./ kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt, a közművelődési
megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a település lakossága részvételének
egyenlő lehetőségét és a Törvény 2-3. §-ában meghatározott alapelvek érvényesülését;
e./ kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok irányítására
közművelődési szakembert biztosít a többször módosított 2/1993./I.30./ MKM rendelet
követelményei szerint;
f./ a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az éves statisztikai
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja;
g./ jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a
Törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat
kínáljon. Jogosult továbbá arra, hogy önkormányzati vagy egyéb támogatással a központi
közművelődési pályázatokon részt vegyen;
2./ A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési feladatokról tájékoztatást ad az
Önkormányzat részére a tárgyévet követő év február 28. napjáig.

II.

3./ A feladatellátó a jelen szerződésben vállalt feladatokért az önkormányzattól anyagi
támogatást nem kap.
III.
4./ A felek képviselői által aláírt és a megállapodás részét képező 2. sz. melléklet tartalmazza
az épület nevét, címét, a nyilvántartás és statisztikai adatszolgáltatás szükséges adatait,
amelyben a feladatellátás megvalósul.
5./ A felek képviselői által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák az
ingatlan üzemeltetésével, javításokkal kapcsolatos kérdéseket.
6./ Jelen megállapodás ……………………… lép hatályba és határozatlan ideig szól. A
határidő lejárta előtt egy hónappal a felek közösen megvizsgálják a megállapodás
meghosszabbításának kérdését.
7./ Az Önkormányzat és a Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében rögzített
feladatok megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember,
illetve szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja.
8./ A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a megállapodás céljának sérelme
nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető.
9./ Felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása során
köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján
rendezik.
10./ Jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint
akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el.
11./ Felek tudomásul veszik, hogy jelen közművelődési megállapodás érvényességéhez az
Önkormányzat képviselőtestületének jóváhagyó határozata szükséges.
Jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók.
…………………………………...
………………………………..
önkormányzat

…………………………….
Feladatellátó képviselője
Józsa István
Nap Kör Alapítvány

Záradék:
Jelen Közművelődési Megállapodást …………………..Önkormányzat Képviselőtestülete a
…………sz. határozatával, a Feladatellátó………….…….sz. határozatával jóváhagyta.
Ellenjegyzem:
..........................
jegyző

1. számú melléklet
1./ A Közművelődési Megállapodásban rögzítettek értelmében a Feladatellátó az
Önkormányzat kötelező feladataiból szakszerűen és folyamatosan biztosítja ………
településen – a ……………….sz. önkormányzati rendelet …..§-ában foglalt feladatokból
kiemelten – az alábbi közművelődési tevékenységek ellátását:
- a település és a kistérség kulturális hagyományainak feltárása, folytatása, a helyi
szokások gondozása, gazdagítása, továbbéltetése, ennek formája az iskolai
nevelőmunkába történő integráció, gazdagítás: közösségi programok, családi napok,
témanapok szervezése;
- az iskolarendszeren kívüli öntevékeny továbbképzési lehetőségek megszervezése:
műhelynapok, közösségi rendezvények tartása;
- helyi közösségi élet segítése, a szabadidő kulturált eltöltésének biztosítása;
- lehetőség biztosítása az egyetemes és nemzeti kulturális értékek megismerésére;
- a helyi kisebbség kulturális életének, értékeinek, hagyományainak közkinccsé tétele,
rendezvényei megszervezésének segítése, a roma integrációs és esélyegyenlőségi
programok segítése;
- a programokon keresztül közösségfejlesztő tevékenység;
- A feladatvállaló a következő szakmai projecteken keresztül valósítja meg a fenti
tevékenységeit: Gyűjtögetés a nagyvilágban, Magból kenyér, Állatok világa - ezeket a
feladatvállaló szakmai programja részletesen kidolgozva tartalmazza.
2./ Feladatellátó köteles a folyamatos művelődési lehetőségek reklámjáról gondoskodni.
3./ Feladatellátó a megállapodásban rögzített tevékenységét éves rendezvényterv alapján
végzi, melyet a közösségi színteret igénybe vevők (önkormányzat, intézmények, kisebbség,
civil szervezetek) év elején leadott programterve alapján állít össze.
4./ Amennyiben az Önkormányzat a Feladatellátót a Közművelődési Megállapodásban elvárt
feladatok ellátásán kívül más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, azt a felek
külön megállapodásban rögzítik.
5./ Felek megállapodnak abban, hogy a helyi rendezvények szervezői személyesen kötelesek
részt venni az adott rendezvény lebonyolításában, illetve amennyiben rendelkeznek a
rendezvényhez szükséges technikai eszközzel, úgy azt Feladatellátó munkájának segítése
érdekében annak rendelkezésére bocsátják.
6./ Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati,
szponzorálási, illetve egyéb anyagi, vagy természetbeni támogatásokhoz jusson.
……………………………..
………………………..
polgármester

………………………….
Feladatellátó képviselője

