
MELYKUT Város Polgárme§tcre

Előterje5ztés
a Képvisglő-testület- 2016. janufu 26-ai ülésére

Tár§/: Mélykúti Önkormányzati Köz§zolgáltatá§i, Művé§zeti é§ Kulturáli§ Nonprolit
Kft. -vel kötendő 2016. évi közművelődé§i megáll8podá§ elfogadá§a.

Ti§ztelt KépviseIő-testület!

Mélykút vfuos Önkormányzat Képviseló-te§tületnek a Kft- vel közmúvelódési megállapodást
szüksége§ kötni, az ellátandó íeladatok meghatározása és az ellátá§ára átadott pénzösszegröI.
A múzeális intézményekól, a nyilvrános könyltári ellátisokól, és a közművelódésról szóló
1997. évi CXL. Törvény 79 §-a meghatározza a közművelődési megállapodá§ kötelező tar-
talmi elemeit.

79. § (1) A lelepúlé5i öhkofmónyzal az ö,lkormányaati rendeletben meghalárczolt köZműye-
bdési rebdalok megvalósításth,a az e lörvélry kövelelményeinek megfelelő jogi §zeméllyel,
magánszeméllyel kcxmiNe lődé s i mególlapodásl köl hel.

(2) A köznű\,elalési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a1 az eltégzendő közművelődési szolgáltatást és annak diót,
b) a közművelődési lel,ékenységben érinle ek körét,
c) az ingyenesen vagy lérílési díiérl igénybe vehető szolgáhatásokat,
d) a kazművelődési szolgáltatás igénybeúteli lehetőségeinek ninimális időtuflamá! és

renelszerességét, a közösségí szíhté|, illelőleg kazművelőclési intézmény közművelődésí célú
h inimá l í s nyi lva tar t á s á l :

e) a megállapodás személyi, láfg)i és péhzüg,,í íelíételeü,
n kózm^,elődé.§i íeladat megvalósítósában közrcműködők!ől meqkíváfl szakkipzeltséqel.

(3) A közmúvclődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétcnni.

A szeződés tervezetét a melléklet tartalmazza.

Határozati iavaslat!
Mélykút vfuos Képviseló-te§tülete elfogadja Mélykúti Önkormányzati
Közszolgáltatá§i. Művószeti és Kulturális Nonplofit Kft.- vel 2016. évi
Löumürelödesi megúllrpodást. a mclléklet szerint,
A Képviselő-tcstület felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedéseket
tegye meg.

/..
^llro\ ilcs l{Inas

poiglttnelter,

Mélykút, 20l6, január 2l,



l, melléklet
KÖZMŰ\TLÓDÉSI MEGÁLLAPODÁ§

mely létrejött
Mélyktit váro§i Önkormányzat (képviselő: Kovács Tamás potgármestel) 6449 Mélykút,
Petőfi tér l,. adószám| .,,.,,,,.,..,.....,..,....... , ( Továbbiakban Önkormányzat )
valanrint a

Mélykúti Önkormányzati Köz§zolgáltatá§i, Művé§zeti és Kuttúrális Non-profit Korlátolt
Felelős§égú Társa§ág (képviseló: Béleczki Kdsáián ügyvezető igazgató) 6449 Mélykút,
Rtíkóczi u, 5., adószám: 1l3'17263-2-03Továbbiakban Kn.) együttesen a (Továbbiakban:
Felek) között az alábbi feltételekkel:

1. Az Önkományzat a többször módositott a muzeáis intézményekől, a nyilváno§ könyvtári
eliátáslól é§ a közművelődésrő] szóló 1997. évi cxl. törvény (Továbbiakban: Ktv.) 73. § (l)
és 78. 

"§ 

(3) bekezdéseiben íbglaltak alapján a kötelezően ellátandó közművelődési feladatainak
ellátá§ára a Kft- vel kózművelődési megállapodást köt.

2. A Kft. válalja Mélykút város közigazgatási területén az Önkormátryzat kötelezö és nem
kötelező feladatainak, alapítása §oÉn meghatáIozott alap. kiegészító é§ célszerinti
tevékenységek maradéktalan ellátását a 3. pontban lé§zl9tez9ttek szerint, a közművelődési és
spoíszervezési tevékeny§ég §zakszerű, színvonalas és folyamatos ellátását, mely feladatellátás
során biztositja a Klv. 2- 4,/A §- aiban foglalt alapelvek éí!,ényesülését,

3, A Iársaság fFÁoR szerinti lötevékenysége:
90,04.08 Művészetilétesítményekmúködtetése
A Kft. közfeladathoz kapcsolódó tevék€nységi köre:
85.10.08 Iskolaielökészítőoktatás
85,52.08 Kultulálisképzé§
90,01,08 Előadó-művészet
90,02.08 Elóadó-művészetetkiegészítőtgvékenység
90,03.08 Alkotómüvészet
90,04.08 Művészetilétesítményekműködtetése
9L03.08 Történelmi hely, épitmény egyéb látványosság működtetése

4. Az Önkormányzat, Mélykút, Tópan 58. szám alatti Múvelódési Ház és sponc§amok
épületeit, a Hunyadi u. 18. sz. alatti Alkotóház épületét hatifuozatlan időre a közművelődési és
sportszcrvezési feladatai|ak ellálása céljából a Kft. használatába adja.

5. A Kft, vállalja Mélykút, Tópafi 58. §zám alatti Művelődési Ház és Sponcsarnok épületének
és a Hunyadi u, 18. sz. alatti Alkotóház üzem€Itetését, a közmúvelődési feladatok ellátását a
következő minimális nyitva taúás sz€Iint:
Alkotóház nyitva tartá§:

Hétfó:
Kedd:
Szerda:
CsütörtökI
Péntek:
szombat:
Vasámap:

Művelődési célú nyifua taíás:
Hétfó:



Keddl
szerda:
csütörtökl
Péntek:
s7ombat:
Va§irnap:

A múvelődési célú nyitvataltási idő a lendezvények esetén azok időtartamához igazodik.

Sportcsarnok nyitva ta],tása:

Hétló:
Kedd:
szeída:
csütörtök:
Péntek:
Szombat:
vasámap;

6, A közművelödési célit nyitvataíási idő alatt a közművelődési feladatok ellátásáoz
megfeleló végzettséggel és szakképesitéssel lendelkező közmúvelődési szakembert köteies
biáositani, (az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez §ziikséges
képe§íté§i és egyéb feltételekől 2/1993, (L 30.) MKM lendelet)

7. Az őnkaímé!ílyzaí kiköti, a Kft, pedig kötelezettséget vállal ana, hogy az ingyenes
használatra átengcdett épületct a Ktv, 78,§ és 76,§- ban lbglaltaknak m9gfelelően működteti
és ellália al önkormányzat kölelező közművelödési feladatait az alábbiakban mcghatározotl
részletezés szerint:

a) lskolarendszeren kívüi, önképzö tanfolyamok, éIetminőséget és életesélyt .javító
öntevékeny tanulási, továbbképó tevékenység biaosítása.

b) Él€tminóséget és életesé1},tjavító tanulási, felnőttoktatási lehetóségek megtelemté§e.
c) A település környezeti, szellemi, múvé§zeti értékeinek, hagyományainak feltárása,

megismertetése, a helyi művelódési szokások gondozása, gazdagítása,
d) Rcndez\,ények szerYezése illetve technika, helyiség biztosítása szükség szerint

kiilönösen a Mélykú1 Város ér,i rendezvényterve szerinti programok esetén. nemzeti:
állami és Önkolmányzati iinnepeken é§ az önkormányzat egyéb rendezvényein,

e) Az önkormányzat teriiletén múködt€tett együttesek, kézmúves csoponok
tevékenységéhez - igény és egyeztetés utiin - színtér biztosítása, nyilvános
bemutatkozásukhoz fellépé§i lehetőség teremtése. bemutatók, kiállítások lendezése.

D Fiatalok szabadidejének hasznos, biztonságos eltöItéséhez helyiség biztosítása,
g) |ves program szerinl kiallílások slervezése,
h) Közremúködés az állami. nemzeti és helyi ünnepek. évfordulók. valamint egyházi

únl1cpek megszervczésébcn ós operatív lebonyolitásában.
i) Helyi tíírsadalom kapcsolatrendszereinek, közös§égi életének, ádekérvényesitésének

§egíté§€, támogatása,
j) Különféle rétegproglamok rendszeres biztositása (életkoli, foglalkozási, iskolai

végzett§ég, érdeklődési körök szeíinti, §tb.).
k) Civil közösségek által igényelt szolgáltatások teljesitése,
l) Egyéb művelődési lehetőségek. információs szolgáltaiás biztosítása tevékenység

keretén belül.
m) A szabadidó kulturált eltöltéséhez leltételek biztosítása,

8. A Kft. bizto§íüa a térítésmentes/téríté§es igénybevétel lehetóségét az ana jogosult
csopoítok számára az épület nyitvatartási ideje §zeíint.



9, A Kfi. kötelezettséget válal ura, hogy az önkormlinyzati Iendezvények é§ ünnepségek
céljára a Képvi§eló-testület által évenként elfogadott lendezvén}terv alapján illetve a
polgármestcl kérésére egyéb a rendezvénytervben nem telv9zett alkalmakra térítésmentesen
biztosit helyiséget, szerv-ező személyt. technikát. A Kft. felelős a városi ilnnepségek valamint
nagyrendezvények előkészíléséért és lebonyolításáért.

l0, Az Önkormányzat jelen közmúvelódési megallapodás alapján végzett feladatok
ellátá§ához kapcsolódóan a tfunogatás összegét 20ló. évben 15 300 eFt- ban ( l 700 c Fl/hó)
ha|áíozza meg,

A Képviseló-lcslület 3 hónap cltelte után a lámogatá§ összegét l'elülvizsgálja. amennyiben
szük§éges. a konigált összeglól kiilön elóteíjcs7tés alapián dönt.
A támogatás f'elhasználásakor 2 fóállá§ú (l fó takarító és l fö sponszervező) és 2 fő
részmunkaidós dolgozó (1 fő közművelödési szakembeí és 1 fö egyéb szakember)
fog|alkoztatásál köteles a ki, biztosítani.

l1. Az Önkományzat a támogatás tiáígyhavi ö§§zegét Mélykút Városi Önkormányzat hónap
15. napjáig teliesiti átutalással

l2. A Kfi. r,állalia- hogy a közművelódési ialadalok ellátását a Ktv. ide vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelóen végzi.

13. A Kft. vállalja, hogy az érdeklódók számára biztosítja Szvetnik Joachim Emlékház
megtekintését, telefonon, írásban vagy §zemélyesen bejelentett látogatói igény esetén, a Kfi.
köteles az igénylóvel egyezetett időpontban az emlékház megtekintését biáosítani.
A Kft. vállalia az emlékház rendszeres szellózteté§ének biZtosítását nyáron heti 2. télen heti l
napon alkalnanként 2-3 óra időlallamban.

l4, A Kíi. jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített l'eladatok ellátásán
Kvül a kóaniivelődési törvény és a helyi közmúvelődési rendelet céIjaival egyezó
közművelődési igényeke szolgáliaüisokat kíniljon. Ez azonban semmilyen módon nem
veszélyeztetheti ezen úegállapodás feladatainak hatékony és szerződésszerú megvalósítását,
A Kft, köteles törekedni az épület és a szolgáitatások minél §zínvonalasabb és gazdaságosabb
tizeme]tetésrc, A lendezvény 1élüg),eletét ebben az csetben is biztositani kell. A Kft. jogosult
szponzori támogalások gyiii tésérc.

15. Az ÖDkormányzat vállalja, hogy mindaddig, amíg jelen megállapodás érvétl}ben és
hatályban van, má§ szervezettel, vagy köáasznú tlírsasággal közmúvelödési l'eladatok
ellátására szerzödést nem köt.

l6. A Kft, képviseIőjc kijelenti. lrogy ajelen megállapodással átvett közmúvelődési l'eladatok
eIlátásiira vonatkozó jogszabál),okat. szakmai kövctelményeket. valamint a nyilvántarlási
kötelezellsógeket ismeri. azokat betartja,

|7. Az Önkotményzat kiköti, ho8y az ingyenes hasznáatba átengedett épület kiárólag a Kft,
tevékenységi körébe taítozó, valamint a közművelődési megállapodásban kikötött célra,
illetve tevékenységre használható. Az intézményben politikai pártok nem alakithatók é§ nem
múködtethetök, rendezvényeket egyenlő leltételek biztositása meliett kivételesen térítés
ellenében tarthatnak,
Az önkormányzat az ellené.ték nélküli használatra átengedett épület és ingóságok
vonatkozásában tulajdonjogát i'enntartja,



t8, Jelen megállapodá§t az Önkormányzat és a Kft. határozatlan időre köti, jogosult azonnali
hatállyal íélmondani, ha a Kft. az e megállapodásban vállalt kötelez.ettségének bizonyíthatóan,
önhibájából tartósan nem tesz eleget.

19. Jelen megáIlapodást mindkét fél 6 hónappal elóbb az év végére felmondhatja, A
felmondást indokolni kell.

20. A Kí1, ügyvezetője köteles évente egy alkalommal a gazdálkodásáról - különös tekintettel
az önkormiinyzat által adoll támogatások félhasználásfuól - beszámolni, valamint a szakmai
mulkfuól tájékodatást adni.

21. A K11, adatszolgáltatási kötelezettségének önállóan tesz elege1, illetve az önkolmányzat
részéIe a statisztikai jelentéshez sziikséges adatokat megadja. A Kft. kijelenti, hogy az
adatke2elés és adatvédelem szabályait ism9ri és betaltia,

22. Jelen megállapodást a Felek. mint akaratukkal mindenben megegyezőt a Képvjselő-
testület . , ... ,.. ,.... .. ,.. ... .. ,.. , Kt. sZ. hatriíozatával történó jóviihagyása után aláírták.

Mélykút.2016,

kovács Tamás
polg&mester

Jogilag ellenjegyezem:

Béleczki krisztián
üg}.vezető igazgató

Pénzügyileg ellenj9gyezem:

Görhöny Edit
csoportvezctő
2016.........

Vügáné dL Egyed llona
jegyző



l. m.llóklct

,../2016.(.,..,.'lKt,sz, h a t á r o z a t
A Múvelődé§i Házat ha§ználók köre és időkerete

1.) Mélyút Varos Képviselő-te§tülete térltésmentesen biztositja a Művelődé§i Ház ha§ználatát
az áItala fenntartott intézmények, a Polgármesteri Hivatal, az önkomiinyzat által alapitott
gazdasági társaságok részére, ha ingyenes (nem belépódíja§) rendezvényt szerveznek. Ekkol a
próbák idejére is ingyenes a használat.

2,) A Képvi§elő-testület téritése§en/térítésmentesen biztosítja a használatot a Mélykúton
bejegyz9tt, működö. közcéIú. nonprolit. civil szervezetek ré§zére, ha ingyenes (nem
belópódiias) rendezvén)t szerveznck a Művclődési Ház nyitvatartási idejében,

A késóbbiekben beá,kező új igényekről a Kii. ii8yvezetóje dönt,

3.) Művelódési Ház terembórleti díjai

^ 
Kft. kiizművelődó§i tevókcny§ógcinck dijai

Tánciskolai beiratkozási dij:

T{inciskolai belépő:

Tánciskolai össztánc belépó:

11

Ft

.,,.,,, Fl

felsorolása és a használat időkerete:

hali l alk,

2 óra/alk,

A közössési s7intercl használó
csoport neve alkalom ora IélsZiim

havi l alk, 3 óra./ aik.

} óra/ alk. tö

havi 1 aik, ] óral a]k, ló

hali l alk, ] óta/alk, tó

heli 1 alk. 2 óla/alk, ló

heti l alk, lö


