
 
Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. március 27-ei ülésének 
jegyzőkönyvéből: 
 
64/2014.(III.27.) számú     önkormányzati határozat: 
 
Közművelődési feladat-átvállalási megállapodás megkötéséről a Baldácsy Művészeti 
Egyesülettel 
 

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés b./ pontja alapján az alábbi határozatot hozza:  

 
 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletét
 képező közművelődési feladat-átvállalási megállapodást elfogadja. 
 
E határozatról értesülnek: 
1.) Tatár László polgármester 
2.) Bercsényi János Sándor a Baldácsy Művészeti Egyesület elnöke 
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző 
4.) Molnár Barna a Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
5.) Képviselőtestület tagjai 
6.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői 
7.) Bognár Noémi művelődési felügyelő 
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Közművelődési, feladat-átvállalási megállapodás 
 

Fegyvernek Város Önkormányzata, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., 
képviseli: Tatár László polgármester (továbbiakban önkormányzat), és a Baldácsy 
Művészeti Egyesület, 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 184., képviseli: Bercsényi 
János Sándor elnök (feladatellátó) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. §-a 
alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
 

I. 
Az önkormányzat megbízza a feladatellátót, hogy az alábbiaknak megfelelően ellássa a vállalt 
közművelődési feladatokat. 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatellátásához a feladatellátó részére 
rendelkezésre bocsátja a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. számú ingatlanának 
tevékenysége folytatásához szükséges helyiségeit és eszközeit, melynek használati rendjéről 
feladatellátó, és a létesítmény üzemeltetését biztosító Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtár intézménnyel külön megállapodást köt. 
 
Az önkormányzat, mint megbízó, az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott 
támogatást nyújtja műsorszolgáltatási tevékenységre, melyre külön szerződést köt. 
 
A feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban 
részletezett feladatok színvonalas ellátására az 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. 
székhelyű önkormányzati tulajdonú, Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeiben, 
ill. a műsoros rendezvények helyein. 
 

II. 
1. A feladatellátó 

 
a) kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen látja el a közművelődési 

megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat. 
b) a d.) pontban feltüntetett közművelődési feladatokat határozatlan ideig biztosítja. 
c) a helyi közművelődésről szóló 17/1999. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott, kötelező helyi közművelődési feladatokból a jelen közművelődési 
megállapodásban részletezett feladatokat az önkormányzat által rögzített formában, 
módon és mértékben ellátja. 

d) a közművelődési tevékenységekhez a közművelődési épületben, épületrészben, 
helyiségekben közösségi teret használ. A működéshez és a közművelődési 
tevékenység gyakorlásához tevékenységenként konkrétan meghatározva 
költségtérítéses vagy ingyenes részvételi lehetőséget biztosít a közművelődési 
megállapodás szolgáltatásait igénybevevők számára a Fegyverneki Művelődési Ház és 
Könyvtárral történő egyeztetés alapján: 

 
 Települési rendezvényen műsorszolgáltatás, 
 Magyar Kultúra Napja rendezvényen műsorszolgáltatás, 
 Diáknapi rendezvényen műsorszolgáltatás, 
 Művészeti csoportokban való tevékenység lehetőségének biztosítása, 
 Feladatellátó alapszabályában szereplő célok közhasznú megvalósítása. 



e) a helyi sajátosságokhoz igazodóan biztosítja a szolgáltatást az igénybevevők 
számára, gondoskodni köteles a megfelelő kommunikációjáról. 

f) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, és az évi statisztikai 
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja. 

g) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok 
ellátásán kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező 
művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Jogosult arra, hogy önkormányzati 
támogatással közművelődési pályázatokon vegyen részt. 

 
2. A feladatellátó évente február 10-ig beszámol az önkormányzat képviselő-
testületének a jelen megállapodásban rögzített közművelődési feladatok ellátásáról. 
 
3. A feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat 
által átutalt összegről évente március 15-ig a vonatkozó pénzügyi szabályoknak 
megfelelően köteles elszámolni. 

 
4. A jelen megállapodás az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 
 
5. A megállapodás a feladatellátó pénzügyi és szakmai beszámolóját követően, a 
szükséges módosítások megtétele után újraköthető. A feladatellátó legkésőbb október 20-
ig kérheti a módosítást. 
 
6. .A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel megszüntethető a 
bejelentéstől számított 3 hónap lejárta után. 
 
7. A felek megállapodtak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, 
szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokhoz jusson. A 
pályázatokon feladatfinanszírozásra nyert pénzek nem csökkentik a közművelődési 
megállapodásban meghatározott költségvetési összeget. 
 
8. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása 
során köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás 
útján rendezik. 
 
 
Fegyvernek, 2014. március 31. 
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Tatár László 
polgármester 

 
__________________________ 

Bercsényi János Sándor 
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