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Gáborján Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. július 5.-i ülésére

Gáborján Község Önkormányzata és Váncsod Községi Önkormányzat közötti
Közművelődési Megállapodás elfogadására
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 7. pontjában helyi önkormányzatként nevesíti a kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását, a kulturális örökség helyi
védelmét és a helyi közművelődési tevékenység támogatását. Az Mötv. a helyi önkormányzati
feladatokat sorolja fel, azt azonban nem határozza meg, hogy az egyes önkormányzatok
milyen módon, milyen szervezeti formában tesznek eleget kötelezettségüknek.
A muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 79.§-a lehetőséget ad arra, hogy a települési önkormányzat
közművelődési feladatainak ellátásáról közművelődési megállapodás útján gondoskodjon. A
megállapodás megköthető a közművelődési törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy
természetes személlyel, így akár más önkormányzattal, más önkormányzat által fenntartott
költségvetési szervvel.
Gáborján Község 2018. június 30. napjáig a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott
szakember útján látta el a közművelődési feladatait, azonban ezzel a nappal az együtt
működés megszűnt a két szervezet között. Ennek következtében a településen jelenleg nincs
megfelelő szervezet vagy magánszemély a feladat ellátására, ezért az önkormányzat
kezdeményezte a Váncsodi önkormányzattal egy közművelődési megállapodás megkötését.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek, és
azzal való egyetértés esetén fogadják el a Váncsod Községi Önkormányzat és Gáborján
Község Önkormányzat közötti Közművelődési Megállapodást.
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Határozati javaslat

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontja alapján - figyelemmel
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény rendelkezéseire -, megtárgyalta a Gáborján Község Önkormányzata és a
Váncsod Községi Önkormányzat közötti Közművelődési Megállapodás elfogadására
vonatkozó előterjesztést, és úgy döntött, hogy az előterjesztés mellékletét képező
Közművelődési Megállapodást az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a Közművelődési Megállapodást aláírja, és gondoskodjon annak
végrehajtásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mező Gyula polgármester
Gáborján, 2018.július 12.
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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A közművelődési megállapodás létrejött:
Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 4122 Gáborján, Fő u.
106., Törzskönyvi nyilvántartási szám: 375306, Adószám:15375304-1-09) (továbbiakban:
Önkormányzat), képviseli: Mező Gyula polgármester,
és a
Váncsod Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 4119 Váncsod, Kossuth u.
42., Törzskönyvi nyilvántartási szám: 7284 72, Adószám: 157284 72-1-09), képviseli: Szalay
Csaba polgármester (továbbiakban: Feladatellátó) között
az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatai közül az alábbiakban felsorolt és a
megállapodás részét képező éves programtervben rögzített, jelen megállapodásban részletezett
feladatok színvonalas ellátására.
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Közművelődési Törvény)
78. § (3) és a 79. § (1-3) bekezdései, valamint az önkormányzat közművelődési feladatairól, a
helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2002. (VII. 22.) számú rendeletében
(továbbiakban: Közművelődési Rendelet) biztosított hatáskör alapján a Közművelődési
Rendeletben meghatározott egyes közművelődési feladatinak ellátására, valamint a Gáborjáni
Faluház, mint „közösségi színtér" működése céljából Közművelődési Megállapodást köt a
Váncsod Községi Önkormányzattal.

1. A megállapodás keretében ellátandó helyi

közművelődési

feladatok

Feladatellátó az Önkormányzat kötelező feladataiból - a Közművelődési Rendelet
összhangban - szakszerűen és folyamatosan biztosítja Gáborjánban az alábbi közművelődési
tevékenységek ellátását:

a) A település környezetei, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
- Falu Majális,
- Szüreti Bál,
- Falu Karácsony rendezvények szervezése, lebonyolítása.
b) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása.
- Csoportok befogadása, próba- és fellépési lehetőség biztosítása.
e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítésének
segítése.
- Intézmények, civil szervezetek igényeinek teljesítése (terembérlet, rendezvények stb.)
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d) Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
- Amatőr együttesek részére próbalehetőségek biztosítása.
- Tanfolyamok, szakkörök szervezése és lebonyolítása.
- Internet hozzáférés biztosítása.
- Együttműködés a környező települések kulturális és művészeti intézményekkel.

2. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Gáborján község területén (Faluház
épülete, 4122 Gáborján, Fő u. 49.) látja el a Közművelődési megállapodásban
meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat, illetve hazai és nemzetközi
kulturális és művészeti eseményeken képviseli Gáborján községet.
3. Feladatellátó a 1. pontban és a mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési
feladatokat a jelen megállapodás 15. pontjában rögzített időpontig biztosítja.
4. Feladatellátó a Közművelődési Rendelet 3. §-ában meghatározott kötelező helyi
közművelődési feladatokból a jelen közművelődési megállapodás 1. pontjában és az
évente kötelező mellékletében megjelölt feladatokat az önkormányzat által rögzített
formában, módon és mértékben ellátja. Az Önkormányzat megbízottjai minden esetben a
rendezvény előtt legalább 15 nappal szóban, egyeztetnek a Feladatellátóval, az
egyeztetés eredményét írásba foglalják.
5. Feladatellátó az általa vállalt közművelődési feladatok színvonalas ellátása érdekében,
egy fő, legalább középfokú végzettségű, fő állású (heti 40 órás munkaidő)
közalkalmazottat foglalkoztat, közművelődési-, kulturális szervező , asszisztens
munkakörben. A kulturális szakember közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos
valamennyi lényeges munkáltatói döntés előtt Feladatellátó köteles az önkormányzattal
egyeztetni, annak véleményét döntésénél figyelembe venni.
6. Feladatellátó a jelen megállapodásban ellátott feladatokról - az éves beszámolón kívül az Önkormányzat által kért, az éves beszámolóhoz szükséges statisztikai adatszolgáltatást
az Önkormányzat részére évente biztosítja.
7. Feladatellátó jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok
ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező működési
igényekre, jelen megállapodás módosítását nem eredményező felajánlást tehet.
8. Feladatellátó köteles a folyamatos
gondoskodni.

művelődési lehetőségek megfelelő ismertetéséről

9. 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 támogatásokhoz jusson. A pályázatokon
feladatfinanszírozásra nyert források nem csökkentik az Önkormányzat által az éves
költségvetési rendeletben megállapított támogatás összegét.
Az Önkormányzat a pályázatokon való részvételeket félévente megvizsgálhatja, és adott
esetben a Közművelődési Rendelet alapján véleményezheti.
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10. Feladatellátó évente, a Közművelődési Rendelet értelmében beszámol az
Önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési feladatokról (január 15-ig), és
benyújtja a Feladatellátó következő évi költségvetését és munkatervét (október 31-ig). A
munkaterv minden évben a Közművelődési megállapodás mellékleteként kerül
becsatolásra.
11. Az Önkormányzat a benyújtott munkaterv és költségvetési terv alapján javaslatot tesz a
következő évi támogatás összegére.
12. A felek megállapodnak, hogy önkormányzat a jelen megállapodásban meghatározott
feladatok ellátásához pénzügyi támogatást biztosít. A feladatok végrehajtására adott
támogatás összegéről, az Önkormányzat Képviselő-testülete az adott évi költségvetési
rendelet elfogadásakor dönt. A támogatás mértékének fedeznie kell a jelen
megállapodásban rögzített feladatellátáshoz kapcsolódó személyi jellegű kiadásokat,
ezekről a Feladatellátó tételes kimutatást küld Önkormányzat részére. A kimutatott
költségek összegének átutalásáról önkormányzat legalább negyedévi ütemezésben
gondoskodik Feladatellátó részére.
13. Feladatellátó az Önkormányzat által átutalt támogatási összegről évenként az
Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján pénzügyi szabályoknak
megfelelően köteles (a december 31-i állapotról) tárgyévet követő január 15-ig elszámolni
a Váncsodi Közös Önkormányzati Hivatal Gáborjáni Kirendeltségének pénzügyi
ügyintézője felé.
14. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra - a muzeális intézményekről , a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 79. § (2)
bekezdés b.) és c.) pontjaival összhangban -, hogy az alábbi igénybevevők a Faluház
helyiségeit térítésmentesen használhatják:
gáborjáni szervezetek nem bevételes rendezvényekhez
civil szerveződések, nem bevételes rendezvényekhez
önkormányzati és kisebbségi önkormányzati rendezvényekhez
A közművelődési megállapodás többi szolgáltatásáért részvételi díjat kell fizetni.
15. Önkormányzat a Közművelődési megállapodás keretében rögzített feladatok
megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember illetve
szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja.
16. Jelen megállapodás az elfogadást követően, 2018. július 5-étől 2023. december 31-ig
érvényes. A határidő lejárta előtt 2023. december 31-ig a felek közösen megvizsgálják a
megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését.
17. A Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme
nélkül, bármikor módosítható. A Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a
bejelentéstől számított 30 nap lejárta után szüntethető meg.
18. Jelen Szerződés be nem tartása, a Feladatellátó ellehetetlenülése, vis maior, vagy a
Feladatellátónak felróható alapos ok miatt egyoldalúan 30 nap lejártával szüntethető meg.
19. Felek kötelezik magukat arra, hogy a Közművelődési megállapodás végrehajtása során
köztük támadt vitát a megállapodás céljának érdekében tárgyalás útján rendezik.

20. Felek jelen közművelődési megállapodást elolvasást követően, mint akaratukkal
jóváhagyják, aláírásra jogosult képviselőik útján aláírásukkal látják el.

egyezőt

21. Felek tudomásul veszik, hogy jelen Közművelődési megállapodás érvényességéhez a
Közművelődési Rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzat
Képviselő-testületének jóváhagyó határozata szükséges.
22. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók.

Törvénykönyvről

Gáborján, 2018. július 5.

Gáborján Község Önkormányzata

Váncsod Községi Önkormányzat

részéről

részéről

Mező

Gyula
polgármester

Szalay Csaba
polgármester

szóló

