A Képviselő-testület 98/2017. (III. 23.) sz. kt. határozatának melléklete
Közművelődési Megállapodás
amely létrejött egyrészről:
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza,
Árpád u. 176. képviseletében Varga Gusztáv polgármester), mint helyi
közművelődési tevékenység támogatására és a kulturális szolgáltatás
nyújtására kötelezett szerv és a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója,
másrészről:
a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
(5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. képviseletében: Jankó
Erzsébet ügyvezető), mint közművelődési, közhasznú tevékenységet
folytató társaság
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek egyezően előadják, hogy a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társaságot a Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 04-09-008716
számú cégjegyzékbe 2009. február 4. napján jegyezte be. A Kalocsa Róza Nonprofit
Közhasznú Kft. és Mezőkovácsháza Város Önkormányzata között a közhasznú,
közművelődési tevékenység folytatásának feltételeiről 2010. október 27. napján kelt
megállapodás van érvényben, melyet szerződő felek mai napon közös megegyezéssel
megszüntetnek. A megállapodás helyébe jelen Közművelődési megállapodás lép.
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Képviselő-testület 98/2017. (III. 23.) sz. kt.
határozata alapján határozatlan időre a kulturális javak védelméről és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. tv. 79.§-ában foglaltak végrehajtására, a helyi közművelődésről szóló 18/2016.
(X. 25.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott főbb célkitűzésekkel
összhangban, a közművelődési feladatok végrehajtására közművelődési megállapodást
köt. Megbízza a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot,
hogy a város lakossága számára közművelődési szolgáltatást (kulturális, közösségi,
oktatási és információs szolgáltatásokat) lásson el az 1997. CXL. tv. 79. § (2) bekezdése
szerint:
1. Elvégzendő közművelődési szolgáltatás és annak díja
1.1. Feladatellátó az Önkormányzat kötelező feladataiból – a Közművelődési
Rendelet 3. §-ával összhangban – szakszerűen és folyamatosan biztosítja
egyrészt a Kalocsa Róza Művelődési Házban közösségi tér biztosításával,
valamint rendezvények, programok szervezésével, Mezőkovácsházán az
alábbi közművelődési tevékenységek ellátását:
a) a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítását, ezen belül:
aa)

a speciális népességcsoportok
közösségek szervezését;

gondjaihoz

igazodó

művelődési
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ab)

az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási
lehetőségek segítését;

b) a helyi hagyományok feltárását, ápolását, művelődési szokások
gondozását, ezen belül:
ba) hagyományőrző, amatőr művészeti csoportok, szabadidős klubok,
kulturális egyesületek, hobbikörök működési feltételeinek biztosítását;
bb) társadalmi és lokális ünnepek élményt nyújtó hatásának biztosítását, új
formák keresését, az ünnepek kultúrájának gondozását, állami ünnepek,
megemlékezések, helyi társadalmi, kulturális rendezvények szerveszését;
bc)

a közművelődési, művészeti, tudományos értékeket közvetítő
információk biztosítását, tudományos, közéleti programok szervezését;

bd) hagyományt teremtő programok biztosítását.
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetését, a befogadás elősegítését, ezen belül:
ca) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését;
cb) a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását,
gazdagítását;
cc) művészeti intézmények (mozi, színház, bábszínház, hangverseny,
képzőművészet) segítését, pótlását;
cd)

művészetpártoló körök működtetését;

ce) a városban élő román, roma, nemzetiségek kulturális hagyományainak,
szokásainak fokozatos feltárását, megismertetését;
cf) a világi és egyházi ünnepek tartalmának közismertté tételét a
közművelődés eszközeivel;
cg) a korosztályok és a társadalmi rétegek igényeihez igazodó közösségi
ismeretszerzés, művelődés és szórakozás kínálatának bővítését;
ch) a helyi és regionális kulturális turizmus lehetőségeinek feltárását,
programajánlatok kidolgozását.
d) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének elősegítését, ezen belül:
da) városi gyermek- és ifjúsági és felnőtt szervezetek közösségi, kulturális és
szabadidős programjainak szervezését, támogatását;
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db) önkormányzati fenntartású intézmények rendezvényeinek támogatását;
dc) a civil közösségek igény szerinti segítését, művelődési szándékaik
támogatását;
dd) a civil közösségek közismertségének gondozását;
de) a különböző korosztályok, rétegek ismerkedési, együttműködési
alkalmainak megteremtését;
df) a művelődési központ és a közművelődési tevékenységet is végző
intézmények,
szervezetek
közötti
rendszeres
koordinációit,
együttműködést az egyházakkal,
dg) városi programfüzetek, településismertető kiadványok megjelenítését;
dh) kapcsolatépítést a közművelődés megyei, országos szervezeteivel;
di) kapcsolattartást a mezőkovácsházi járás településeivel, a határon túli
magyarság művelődési közösségeivel, a testvérvárosokkal, a
nemzetiségek anyaországával.
A szolgáltatás díját a 6.4 –6.5. pont tartalmazza.
1.2. A Kft. látja el az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság által
elfogadott Rendezvénytervben azon rendezvények szervezési feladatait,
melyek felelősének a Kft. van megjelölve. Ezek tervben meghatározott
költségei az Önkormányzat költségvetésében szerepelnek, melyek esetében
a teljesítés igazolására a Kft. ügyvezetője jogosult. Az itt kiemelt
rendezvényként megjelölt rendezvények szakmai és pénzügyi beszámolóját
jóváhagyás céljából - a Bizottság éves Munkatervében megjelölt időpontban
– az Ügyrendi, Kulturális és Szociális Bizottság elé terjeszti.
2. A közművelődési tevékenységben érintettek köre: a város valamennyi
korosztálya.
3. A kedvezményes vagy bérleti díjért igénybe vehető szolgáltatások körét a
helyi közművelődési rendelet tartalmazza.
4. A Kalocsa Róza Művelődési
nyitvatartási ideje: heti 45 óra

Ház

közművelődési

célú

minimális

törzs nyitva tartás: H – P: 700 - 1630
Munkaszüneti napokon és hétvégéken: programoktól függően
5. A Feladatellátó köteles
a) a folyamatos művelődési lehetőségek megfelelő ismertetéséről gondoskodni.
b) saját honlapot üzemeltetni, melyen fel kell tüntetnie
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-

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében feltüntetett releváns
adatokat,

-

a helyi közművelődésről szóló 18/2016. (X. 25.) sz. önkormányzati
rendeletben foglaltaknak megfelelően megállapított rezsióradíjat,

-

nyitvatartási idejét,

-

állandó és eseti programjait.

d) pályázati források felkutatására és igénybe vételére, innovatív ötletek,
megoldások kidolgozására az átadott közművelődési feladatok minél
magasabb színvonalú és eredményes ellátása érdekében.
6. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei:
6.1.

Város
Önkormányzata
vállalja,
hogy
a
Mezőkovácsháza
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. ingatlan (270/20 hrsz. alatti ingatlan)
üzemeltetői-használati jogát a szerződésben meghatározott közművelődési,
közcélú feladatok ellátására a társaság rendelkezésére bocsátja 15 évi
határozott időtartamra. Megszűnik a használati jog, ha a társaság jelen
szerződés alapján már a szerződésben megjelölt közművelődési
feladatellátást nem teljesíti.

6.2.

A társaság 6.1. pontban rögzített ingatlant jogosult térítésmentesen
használni, illetve vállalt közművelődési feladatainak sérelme nélkül, azok
megoldását segítve, a feladatának ellátásához nem szükséges
ingatlanrészeket bérbeadás útján hasznosítani.

6.3.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a feladatellátásához a társaság
ingyenes használatába adja a külön leltár szerinti vagyontárgyakat.

6.4.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a közművelődési, közhasznú
feladatok jelen megállapodás 1. pontja szerint történő ellátásához, a
Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 63. alatti épület fenntartásához évente a
költségvetési rendeletében foglaltak szerint biztosít támogatást, amelynek
összege az előző évinél alacsonyabb – az infláció mértékét figyelembe véve
– csak feladatcsökkenés esetén lehet.

6.5.

Közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt
szakképzettségére a 150/1992. (X. 20.) Korm. rendelet és a 2/1993. (I. 30.)
MKM rendelet az irányadó.

7. A Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság kötelező
közművelődési feladatainak ellátása során folyamatos, emelkedő színvonalú,
bővülő kínálatú, minden korosztály igényeihez igazodó kulturális szolgáltatást
kell hogy biztosítson. Olyan programkínálat szükséges, melynek jellemzői:
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kistérség központú és idegenforgalmi szempontból egyre bővülő kínálatú,
értékes, hagyományőrző, emellett hagyományteremtő is. A kötelező
közművelődési feladatok ellátását részletező éves szakmai munkatervet és üzleti
tervet köteles tárgyév január 5. napjáig elkészíteni és jóváhagyás céljából az
alapító önkormányzat részére benyújtani.
8. Felek rögzítik, hogy a 6.1. pontban megjelölt ingatlan állagmegóvási
kötelezettsége a társaságot terheli. A társaság, mint használó jogosult az
épületen a tevékenysége gyakorlásához szükséges átalakításokat – a tulajdonos
hozzájárulásával – saját költségére elvégezni.
9. A Kft. az önkormányzati támogatás felhasználásáról és az éves szakmai
tevékenységéről a Képviselő-testület éves munkatervében meghatározott
időpontban beszámol a Képviselő-testületnek.
10. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság részére az 1. pont végrehajtására jóváhagyott
éves támogatás egytizenketted részét minden hó 5. napjáig köteles átutalni a Kft.
számlájára.
11. Felek a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési, közhasznú
szolgáltatások körét közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodást a
felek közös megegyezéssel bármikor megszűntethetik. Rendes felmondással a
megállapodás 6 hónapos felmondási idővel szüntethető meg.
12. A megbízott köteles Mezőkovácsháza Város Önkormányzatát a működéséről
tájékoztatni, közművelődési feladatai ellátásáról részletes és szakszerű
nyilvántartást vezetni, valamint a statisztikai információszolgáltatásoknak eleget
tenni. Köteles gondoskodni, arról, hogy e megállapodásban vállalt feladatokat a
szolgáltatásokat jogszabályban előírt szakvégzettséggel rendelkező, felkészült
személyek végezzék.
13. Minden olyan kérdésben, amelyről a jelen szerződés nem rendelkezik, a
gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, az 1997. évi CLVI.
törvény, a feladatellátásra, működésre vonatkozó szakmai (1997. évi CXL. tv.)
és pénzügyi jogszabályok, valamint a Polgári törvénykönyv rendelkezései az
irányadóak.
Az esetleges vitás kérdésekben a felek elsősorban egyeztetés és kölcsönös
megegyezés útján kívánnak eljárni. Peres kérdésekben a felek a Battonyai
Járásbíróság illetékességét kötik ki.
Mezőkovácsháza, 2017. március 23.

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Varga Gusztáv polgármester

Kalocsa Róza Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság
Jankó Erzsébet ügyvezető igazgató

