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A helyi közművelődési alapszolgáltatások ellátására
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továbbiakban együtt Felek között

az a|ulirott helyen és napon a következő feltételekkel:

Jelen szerződés célja, hogy a Feladatellátó - elsősorban - Drégelypalánk település lakossága
részérehelyi közszoLgá|tatásként - gazdaságosabban és hatékonyabban - gondoskodjon a
közművelődési feladatok ellátásáról.
E feladat ellátásanak alapvető szabályait - amuzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szől'ő 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: I(ul§.) és
annak végrehajtására kiadott jogszabályokkal össáangban - jelen megállapodástartalmazza.

Szerződő Felek a Kultv 79. §-a, valamint Drégelypalánk Község Önkormányzata
Képviselő-testiiletének, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáről szőlő 1312021.
(XII.16.) önkormányzati rendelete alapján a következőkben állapodnak meg:
A Feladatellátó jelen szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a 1312021. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 2 §-ban vállalt a|apszolgáltatásokat szakszerűen és folyamatosan
biaosítja az alábbiak szerint:
1.)

(1) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása:
a) a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi
tevékeny sé ge v é gzésének helyszínétbizto sítj a,
b) a művelődő közösség számárabemutatkozási lehetőséget teremt,

c) fórumot szetvez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével,ahol a művelődő
közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket,
javaslataikat

d)

adminisztrációs, irodatechnikai támogatás, információs szolgáltatás
közösségek számára,

a

művelődő

(2) Aközösségi és társadalmi részvéte|fejlesztése:
az
a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,érdekérvényesítésének,
állampolgári részvételfejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programokat,
tevékeny sé geket vagy szol gáltatásokat szerv ez,
b) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy
szol gáltatás o kat s zerve z,
c) a gyermekek, az ifiúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát,
a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat,
tevékeny sé g eket vagy szol gáltatásokat szerv ez,
. d) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését
és fenntartását elősegítő programokat,
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szerv ez,
e) a szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét
fejlesáő, a megértést,a befogadást, a fe|zárkőzást, az esélyegyenlőség megvalósulását
elősegítő programokat, tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szeív ez,

A hagyományos közösségi kulturális értékekátörökítése feltételeinek biztosítása:
a) a helytörténettel, a népművészettel,a népi iparművészettel és a település szellemi
kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a

(3)

művelődő kö

zö

sségek ezir ány ű munkáj át,

b) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értékt,írak
kialakításában, gondozásában, a települési énékeketbemutató és népszenisítő programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,
c) a helyi vagy térséginemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi
és más kisebbségi kultúra értékeinekmegismertetése érdekében programokat,
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, tátmogatja azok megvalósítását, valamint
d) az ünnepek kulturájának gondozása érdekébena helyi szokások figyelembevételével, a
művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékekátörökítésével

foglalkozó közösségek bevonásával szervezi

az

állami,

a nemzeti, a

társadalmi és

településhezkötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatjaazokmegvalósítását.

2) Az Önkormányzat aközművelődési tevékenységéhez,a feladatok színvonalas ellátása
céljából Feladatellátő részérehasznáIatba átadja az alábbiakban meghatátozott, önkormányzati
tulajdonú épületeket:

Székhely:

MűvelődésiHáz- Közösségi Színtér2646Drégelypalánk, Fő út 7. (Drégelypalánk 32Il3
hrsz.)

Telephely:

Szondi Kiállítótér és Turisztikai Központ 2646 Drégelypalánk, Fő út 22-24.
] hrsz.

(Dré gelypalánk 23

)

A

Szerződő Felek képviselői által aláirt és a megállapodás részétképező mellékletek
tarta|mazzák a közművelődési feladatellátásra átadottlátvett ingóságokat; leltári tárgyakat,
eszközöket, azok típusát, j ellemzőit.

A Feladatellátó

a helyi sajátosságokhoz igazodóan a közművelődési alapszolgáltatást
rendszeres nyitva tartás szerint biztosítja. A Feladatellátó a feladatok ellátása érdekében
3.)

székhelyén a közművelődési alapszolgáltatások, valamint

a

közművelődési
intézményekés a közösségi színterek követelményeiről szóló 2Ol2O18. (VII. 9.) EMMI
rendeletben előírt nyitva tartást köteles biztosítani (lásd 1 - számű melléklet).
A nyitva tartást a helyben szokásos módon ki kell fliggeszteni.

A Feladatellátó az 1. pontban meghatározott közművelődési feladatellátás keretében az
alábbi díjmentes, illetve költségtérítésesszolgáltatásokat biaosít a közművelődési

4)

megállapodásban
4. 1.

Díj men

m

tes e

a) Az

1

e

ghatározott i génybevevők számár a:

n igény b e

veh

ető

s zo

l g tí l t atás o k :

) pontb an me ghatáro zott

al ap szo

l

gáltatás okho z tarto ző

r

endezv ények,

programok,
b) mentesülnek a terembérleti díj megfizetése alól a részben vagy egészben
közművelődési tevékenységet végző nonprofit, közhasznú, drégelypalánki
székhelyű civil szervezetek, melyeknek a tevékenységük végzésesorán árbevételük
nem keletkezik,
c) Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete által kiemelten
támogatott csoportok, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmények.
4. 2.

díj ell e n éb e n ig ény b e v e h ető s zolg últ atás o k :
a közösségi színtérbenszékhellyel rendelkező, ott közszolgálati, közművelődési
tevékenységetvégző szervezetek, melyeknek tevékenységük végzésesorán
árbevételük keletkezik, szolgáltatások nyújtásáért bevételt szednek, vagy tartós
bérletre kívánják igénybe venni a helyiségeket,
úz\eti tevékenységet folytató igénybevevők, alkalmi bérlőként jelentkező
igénybevevők,
nem drégelypalánki székhelyű, alkalmi bérlőként jelentkező igénybevevők,

T éríté
s i

a)

b)
c)

d)

eseti belépődíjas rendezvények, pl: zenés-táncos rendezvények, koncertek stb.

Az alkalmazott díjtételeket a 2. sz. melléklettartalmazza.
5) A Feladatellátó köteles az általa biztosított közművelődési lehetőségek nyilvánosságra
hozataláről gondoskodni, az önkormányzatot az alapszolgáltatásokról, programjairól havi
rendszerességgel táj ék oztatni.

6)

A

7)

A Feladatellátó kijelenti, hogy jogosult

Feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatási szakmai tartalmainak kialakításában
együttműködik a település lakosságával, önszervező közösségeivel, a tartalmakra vonatkozóan
javaslatot gyűjt, a megvalósuló szolgáltatásokkal kapcsolatban véleményt kér.
arra, hogy a jelen közmúvelődési megállapodásban

rögzített feladatok ellátásán kívül a Kultv. és a helyi közművelődési rendelet céljaival egyező
művelődési i gényekre közművelődési alapszolgáltatásokat kínálj on.

A Feladatellátó kijelenti, hogy a közművelődési megállapodásban rögzitett feladatok ellátása
céljából a20l20l8.(VII.9.) EMMI rendeletben a közművelődési alapszolgáltatáshoz rendelt
8)

személyi, tárgyi és egyéb szakmai követelményeket a megállapodás ideje alatt teljesíti.
9)

A Feladatellátó kötelezettséget vállal

arra, hogy a helyi közművelődési rendeletben foglalt,

a közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatok ellátása során biáosítja a település
lakossága egyenlő részvételéneklehetőségét, és a Kultv. 2-3. §-ában meghatározott alapelvek
érvényesülését,
10)

A Feladatellátó kötelezettséget vállal

arra, hogy a helyi közmúvelődési rendeletben foglalt

közművelődési feladatok ellátásához aközművelődési alapszolgáltatások zavartalanbiáosítása
érdekébenmegfelelő közművelődési szaképzettséggel(szakképesítéssel)rendelkező és
megfelelő számű közművelődési szakembert foglalkoztat - a közművelódési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézményekés a közösségi színterek
követelményeiről szőlő 2012018. (VII. 9.) EMMI rendelet, és a kulturális intézményben
foglalkoáatottak munkaköreiről és foglalkoúatási követelményeirőlr, az intézményvezetői
páIyazat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyű rendeletek módosításáról
szőlő 3912020. (X. 30.) EMMI rendeletben előírtak szerint.

A

Feladatellátó a közművelődési feladattal összefliggő nyilvántartási és statisáikai
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz és a közterhek, jarulékok befizetéséről
gondoskodik.

11)

A

Feladatellátó a biaosított közművelődési alapszolgáltatások teljesítésérőla tárgyévet
követően legkésőbb május 31-éig szakmai és pénzügyi beszámolót készít(Üzleti tervet) az
Önkormányzat részére.
12)

4

Az Feladatellátó az Önkorrlányzat

részétea tárgyév március 1-jéig Szolgáltatási tervet
nyújt be melyet a benyújtást követő első képviselő-testületi ülésen megtárgyalja és elfogadja.
13)

14) Az Önkormányzat váI\alja, hogy a közművelődési megállapodás hatálya alatt a
közművelődési alapszolgáltatások biáosítása érdekében támogatást nyújt, A támogatás
mértékeaz Önkormányzatanyagi lehetőségeinek függvényében, az Önkormányzatmindenkori
éves költségvetési rendeletében kerül meghatározásra.

A

támogatást az Önkormányzat a Feladatellátő számlájára az önkormányzat mindenkori
éves költségvetési rendeletének elfogadását követően havonta (vagy külön megállapodás
szerint) utalja. Az átutalt összeggel a Feladatellátónak évenként, a vonatkoző pénzngyi
15)

szabályoknak megfelelően kell elszámolnia.

A Feladatellátó jogosult arra. hogy a közművelődési megállapodástárgyátképező feladatok
bevételt
ellátásán túl a közösségi színtérfennmaradő szabad kapacitásának értékesítésével
szerezzen, a megállapodásban rögzitett feladatok ellátásán kívül a Kultv. és az
önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon.
Az Önkormányzat az értékesítésbőlszármaző bevételre nem tart igényt, a működési költségek
16)

fedezéséreFeladatellátónál hagyj a.

megállapodnak abban, hogy a szerződés 1) pontjában meghatározott
közművelődési tevékenység ellátásáért a Feladatellátó további díjat az Önkormányzattól nem

A Felek

17)

igényel.

18) A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami- és egyéb páIyázati,
szponzor álási é s e gyéb any agí, vagy termé szetbeni támo gatásokhoz j usson.

az 1) pontban meghatározott és elvárt
feladatok ellátásán kívül más közművelődési és egyéb feladatokkal is meg kívánja bízni,
annak flnanszírozását a felek külön megállapodásban rögzítik.
19) Amennyiben az Önkormányzat aFeladatellátót

20)

Az

minő

sé gét kö

a

megállapodás keretében rögzített feladatok megvalósításának
zművelődé s i szakértő közreműkö dé séve l v izs gálhatj a.

Önkormányzat

21) Jelen megállapod ás 2022. február 22. napjátőI határozatlan időtartamra

j

ön létre.

22) AFelek megállapodnak abban, hogy a Közművelődési megállapodás közös

a

megegyezéssel,

közművelődési megállapodás tárgyát képező feladatellátás sérelme nélkül, bármikor

módosítható vagy megszüntethető.
23)

A Felek megállapodnak

abban, hogy jelen közmúvelődési megállapodást bármelyik fél, a

másik szerződő félhez intézett egyoldalú nyllatkozatával jogosult 90 napos felmondási idővel
felmondani.

A Felek rögzitik, hogy a közművelődési megállapodást az önkormányzat jogosult azonnali
hatállyal felmondani, amennyiben a Feladatellátó nem látja el, vagy nem a jelen
24)

megállapodásnak megfelelőenlátja el az általa vállalt közművelődési tevékenységet.
25)

A Felek kötelezik magukat

arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során

köáük támadt

vitát, a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik.

26) Jelen közművelődési megállapodást az Önkormányzat honlapján,
közművelődé si fel adate l l átásra használt Kö zö

s

sé gi S

Feladatellátó

zíntérelőterében teszi kö zzé.

27) Jelen közművelődési megállapodásban nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013, évi V. törvény, továbbá a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó
rendelkezé sei az irányadók.

A jelen megállapodást a Felek kölcsönösen
megegyezőt,

j

óváhagyólag

elolvasták és aú, mint akaratukkal mindenben

aláírj ák.

Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közművelődési feladatainak
ellátásáról szóló közművelődési megállapodást a 1712022. (II.21.) számú határozatáva|
elfogadta, ezze| egyidejűleg a 2015. augusztus I7-én kelt és elfogadott közművelődési
me g ál l apo d ás hatály át ve sái.
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