
A Képviselő-testület 68/2017. (II. 23.) sz. kt. határozatának melléklete  

 

Közművelődési feladat-ellátási megállapodás 
 
 
amely létrejött : 
egyrészről a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata, 
továbbiakban: Önkormányzat 
Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám 
adószám: 15725228-2-04 
képviseli: Varga Gusztáv Polgármester 
 
másrészről a Balogh György Honismereti Egyesület, 
továbbiakban:Egyesület 
Mezőkovácsháza, Árpád utca 162. szám 
adószám: 18214150-1-04 
képviseli: Elekiné Macsányi Melinda Elnök 
 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 
 
 
1./ A megállapodást kötő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. 
§ (1) bekezdés 7. pontjában jelölt közfeladatok közül az alábbiakban részletezett 
közfeladatok Egyesület általi ellátására, A muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.tv. 79. §-a és A helyi 
közművelődésről szóló 18/2016. (X.25.) sz önkormányzati rendelet 8. §-a alapján  
egymással Közművelődési feladat-ellátási megállapodást kötnek. 
 
2./ Az Mötv.13. § (1) bekezdés 7. pontjában hivatkozott közfeladatok közül az 
Egyesület vállalja a helyi közművelődési tevékenység támogatását. A feladatok ellátását 
térítésmentesen végzi. 
 
3./ Az Egyesület a helyi közművelődési tevékenység támogatásának feladatellátása 
terén az alábbi kötelezettségeket vállalja: 

a) Segíti a helyi önkormányzat illetve a kulturális intézmények kulturális és 
közművelődési tevékenységét. 

b) Helytörténeti kutatásokat végez, illetve a feltárt helytörténeti anyagok 
gondozását segíti. 

c) Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Városi Könyvtárat segítve szervezné a 
Tájházi gyermeknapot, a nyári olvasótábort és az iskolás és óvodás gyermekek 
hagyományőrző programjait. 

d) Programok szervezésével, a település hagyományainak és kultúrájának ápolása 
érdekében összefüggésben együttműködik a helyi önkormányzattal. 

 
4./ Az Egyesület jelen szerződés 3. pontjában részletezett feladatok ellátásáról köteles 
szakmai beszámolót készíteni a Képviselő-testület felé minden év november 30. 
napjáig. Az Egyesületnek a szakmai beszámolót első ízben 2017. évben kell elkészítenie 
és benyújtania. A szakmai beszámolónak részletesen kell tartalmaznia a közfeladat-
ellátás megvalósítását.  
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5./ Amennyiben az Egyesület a jelen szerződés 4. pontjában rögzített határidőre nem 
nyújtja be a tárgyévi feladatellátásról szóló szakmai beszámolóját, illetve a benyújtott 
szakmai beszámolót a Képviselő-testület nem fogadja el, úgy a Képviselő-testület az 
Egyesülettel kötött Használati,- és Feladatellátási szerződést megszüntetheti. 
 
6./ A Felek a jelen feladatellátási szerződést 2017. február 28. napjától határozatlan 
időre kötik. 
 
7./ E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Mötv., a Kult. tv., az 
idevonatkozó helyi rendeletekben szabályozottak az irányadók. 

 
A jelen Szerződést a Felek annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.  
 
Kelt: Mezőkovácsháza, 2017. …………………   
 
 
 
…………………………………………  …………………………………….. 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata         Balogh György Honismereti Egyesület 

részéről: Varga Gusztáv Polgármester részéről: Elekiné Macsányi Melinda                  
Elnök 

 
 
Törvényességi ellenjegyző: 
 
……………………………………………. 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 
 
 
 

 
 

 


