
ELŐTERJESZTÉS

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Javaslat közművelődési együttműködési megállapodás megkötésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, és ezen belül a közművelődési alapszolgáltatások bizonyos körének
biztosítása.
A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési
feladatok megvalósítására a vonatkozó törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy
természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.

Eddigi szakmai kapcsolatra és a településünk közművelődési feladatellátásának magasabb
szintű ellátására tekintettel a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ vezetője valamint
a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága
(továbbiakban: M-ART) vezetője közművelődési együttműködési megállapodás megkötése
érdekében kereste meg önkormányzatunkat.

Az M-ART tevékenysége sokrétű, a Kultv. által felsorolt feladatellátások sorából a
hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, az amatőr
alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, a tehetséggondozás- és
fejlesztés feltételeinek biztosítása a legfontosabb.
Az egyesület évente több tábort, szakmai napot, kiállítást, előadást, családi napot,
gyermekprogramokat szervez. Tevékenységüket 2012 óta folytatják Fejér megyében. 2017. óta
az egyesültet a Hagyományok Háza régiós partnereként három megyében lát el szakmai és
szervező feladatokat. Tagszervezete és együttműködő partnere a Népművészeti Egyesületek
Szövetségének.

A Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző és Turisztikai Központban az egyesült
szakembereire, programjaira, tevékenységére számítva Gárdony város közművelődési
feladatellátása a Kultv. által is meghatározott feladatokban az együttműködési
megállapodásban foglaltak által a következő években megerősödhet, a jogszabályi előírások
végrehajtása fokozottan biztosított lehet.

Javaslom az együttműködési megállapodás megkötését a Nemzeti Művelődési Intézet,
Hagyományok Háza és Népművészeti Egyesületek Szövetsége ajánlásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését a határozati javaslatról!
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Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési feladata ellátása érdekében
együttműködési megállapodást köt a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-
dunántúli Regionális Társaságával (8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.).
Elfogadja a mellékelt együttműködési megállapodást.

Határidő: azonnal
Felelős:   Tóth István polgármester

Gárdony, 2021. március 31.

Tóth István
polgármester

Készítette: dr. Drdul Emília intézményi szervező
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Együttműködési megállapodás
mely létrejött

Gárdony Város Önkormányzat (2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. adószám:
15727392-2-07, képviseli Tóth István polgármester).

mint, a Gárdony Város Önkrományzat Képviselő-testületének 3/2020 (III.2.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott közművelődési
feladatokat biztosító önkormányzat (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről

a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága
(továbbiakban M-ART, székhely: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1., adószám:
18274484-1-07, képviseli: Komendó Gabriella elnök), mint a közművelődési
megállapodás keretében közművelődési alapszolgáltatást biztosító fél – a 20/2018. (VII.
9.) EMMI rendelet 2. § 2. pontja alapján feladatellátónak – (a továbbiakban:
Feladatellátó), (együttesen úgy is, mint: Felek) között az alulírott helyen és időpontban,
az alábbi feltételek szerint:

1. A megállapodás tárgya
A Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (a továbbiakban:
Kultv.) 76. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a
helyi közművelődési tevékenység támogatása, és ezen belül a közművelődési
alapszolgáltatások bizonyos körének biztosítása. A Megbízó a Rendeletében meghatározott
egyes közművelődési feladatait a Feladatellátó megbízásával, jelen Megállapodás útján kívánja
biztosítani a Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző és Turisztikai Központ (2485 Gárdony,
Dinnyés-Gárdonyi u. 25.) főépületében.

A Feladatellátó tevékenységét a magyar jog szabályai, így különösen a Kultv. és a
közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szabályainak betartásával
látja el.

2. A Feladatellátó által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások
2.1. A Feladatellátó a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása körében:

- részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő
programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok
megvalósítását,

- az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat
szervez, támogatja a művelődő közösségek ezirányú munkáját,
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- a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek
kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket,
szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

- az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével,
a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek
átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a
társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok
megvalósítását.

2.2. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai:
A Felek kijelentik, hogy tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik színvonalas
kihasználásával a közművelődési szolgáltatás minőségi javítását, a város lakosságának érdeke
és igénye szerinti választék bővítését célozzák meg. A Feladatellátó a helyi sajátosságokhoz
igazodóan biztosítja a szolgáltatást. A közművelődési megállapodásban rögzített igénybe vevők
számára a programokhoz igazodó nyitva tartást biztosít, melyet a Gárdonyi Géza Könyvtár és
Kulturális Központ vezetőjével havonta egyeztet.

2.3. A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre: Gárdony város lakossága,
elsődlegesen a Dinnyés városrész lakosai, a szolgáltatások igénybevétele nem lakcímhez kötött,
azokban bárki részesülhet, aki a programokon részt kíván venni.
A Feladatellátó által szervezett programok egy része megyei, illetve régiós és országos
hatókörű.
A Megbízott közművelődési tevékenységét és jelen megállapodásban vállalt feladatainak
ellátását politikai, vallási, világnézeti elkötelezettség, bármilyen hátrányos megkülönböztetés –
nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési
különbségtétel – nélkül végzi.

2.4. A feladatellátás helyszíne: Dinnyési Hagyományőrző Központ (Dinnyési Templomkert,

Hagyományőrző és Turisztikai Központ, 2485 Gárdony, Dinnyés-Gárdonyi u. 25.) területén
található főépület, valamint részben és közös használatban a kültéri kemence fedés alatti tér, a
hagyományőrző központ szabadtéri színpada és parkja. A főépület földszinti része a Dinnyési
Vajky Kúria felújításának idejére Gárdony Város Önkormányzat egészségügyi alapellátási
feladatait szolgálja. A felújítás befejeztével az épület földszinti része is a Feladatellátó
használatába kerül.

a.) A szerződő felek rögzítik, hogy a Gárdony Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát
képezi a Dinnyési Templomkert, Hagyományőrző és Turisztikai Központ, melyet a Gárdonyi
Géza Könyvtár és Kulturális Központ működtet.

b.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy Gárdony Város Önkormányzat 2021. március
hó 1. napjától kezdődően 2026. február 28. napjáig az a.) pontban meghatározott ingatlant a
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Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-dunántúli Regionális Társasága
(továbbiakban M-ART) használatába adja, míg a M-ART az a.) pontban meghatározott
ingatlant 2021. március 1. napjától használatba veszi mint alkotóház, a közművelődési
alapszolgáltatások körében a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása céljából.

c.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Gárdony Város Önkormányzata külön
birtokbaadási jegyzőkönyvvel adja a M-ART birtokába az a.) pontban meghatározott ingatlant,
mely jegyzőkönyv tartalmazza azon berendezési és felszerelési tárgyak felsorolását, amelyek a
birtokba adáskor az 1. pontban meghatározott ingatlanban találhatók.

d.)  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az a.) pontban meghatározott ingatlant, a M-
ART kizárólag az alapszabályában meghatározott népművészeti, művészeti és kézműves
tevékenységre használhatja. A szerződő felek abban is megállapodnak, hogy a M-ART az a.)
pontban meghatározott ingatlant a Gárdony Város Önkormányzata előzetes írásbeli engedélye
nélkül harmadik személy huzamosabb ideig tartó használatába nem adhatja.

e.) A helyszínt a Megbízó biztosítja a Feladatellátó számára, gondoskodva annak takarításáról,
őrzéséről, fűtéséről, mosdók használhatóságáról, a használathoz, üzemeltetéshez szükséges
jogszabályi előírások betartásáról.

2.5. A Feladatellátó a vállalt közművelődési feladatokat az ahhoz szükséges létszámú, az
EMMI-rendeletben meghatározott végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező szakember
útján látja el. Feladatellátó a közreműködő(k) tevékenységéért úgy felel, mintha a feladatot
maga végezte volna.

2.6. A Feladatellátó kijelenti, hogy a vállalt feladatokkal összefüggő nyilvántartási s statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.

2.7. A Feladatellátó évente szakmai munkatervet készít, tárgyév január 15-éig, melyet egyeztet
a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ igazgatójával, s a programok
bekerülnek a város kulturális kínálatába. A Feladatellátó beszámolót köteles benyújtani
az Önkormányzat részére az általa e megállapodás alapján ellátott közművelődési feladatokról.
A beszámoló határideje a szerződés fennállása alatt, minden tárgyévet követő január 31.

2.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 2.4. pontban meghatározott ingatlan
ingyenes használata fejében az egyesület vállalja:

a.) a jó gazda gondosságával viseli gondját az 2.4. pontban meghatározott ingatlanon lévő
épületeknek és udvarnak;

b.) hogy az 2.4. pontban meghatározott ingatlanban az egyesületi alapszabályban meghatározott
tevékenységet folytatja.
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c.) a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az egyesület továbbá vállalja Gárdony Város
Önkormányzat intézményei számára kedvezményesen biztosít programlátogatási
lehetőségeket.

2.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében
mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami- és egyéb pályázati, szponzorálási,
illetve egyéb anyagi, vagy természetben támogatásokhoz jussanak.

2.10. A Felek közösen gondoskodnak a programok, rendezvények propagandájáról. A
programok reklám anyagait (felhívások, szórólapok, plakátok) a két fél közösen készíti el.
Mindkét fél saját kommunikációs csatornáin propagálja az eseményeket, fotódokumentációt
készít, biztosítja az események nyilvánosságát.

2.11. A Megbízó jogosult a megállapodásban foglaltak folyamatos ellenőrzésére, szakértők
bevonásával a feladatellátás minőségének vizsgálatára.

3. A teljesítés időtartama
3.1. Jelen megállapodás 2021. március 1. napján lép hatályba és a Felek 2026. február 28.
napjáig tartó határozott időre kötik. A Felek jelen megállapodást évente január 31-ig
felülvizsgálják, a szükséges módosításokkal kiegészítik.

3.2. Szerződést Felek megszüntethetik:

a.) A Felek közös megegyezése alapján, a Felek által meghatározott időpontban;

a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttműködési megállapodást
bármelyik együttműködő partner bármikor jogosult írásban indoklás nélkül 90 (kilencven)
napos felmondási idő biztosítása mellett felmondani. A M-ART kijelenti, hogy a Gárdony
Város Önkormányzat felmondása esetén csereingatlanra igényt nem tart, elhelyezéséről
maga gondoskodik.

A jelen együttműködési megállapodás megszűnése esetén az egyesület köteles a 2.6. pontban
meghatározott ingatlant eredeti állapotában Gárdony Város Önkormányzat részére – az
Önkormányzat tulajdonát képző dolgok kivételével - kiürítve átadni.

b.) azonnali hatályú felmondással: a Szerződésben rögzített esetekben, illetve súlyos
szerződésszegés esetén, amennyiben a szerződést szegő fél a másik fél felhívása ellenére
szerződésszegő magatartásával nem hagy fel.

3.3. A szerződő felek rögzítik, hogy a magyar jog alapján létrejött, megszűnés alatt nem álló
jogi személyek. A szerződő felek képviselői kijelentik, hogy nagykorú cselekvőképes magyar
állampolgárok, akik kellő felhatalmazással rendelkeznek jelen megállapodás aláírására.

3.4. A szerződő felek tudják, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykényről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb hatályos jogszabályok rendelkezési az
irányadók.

3.5. A szerződő felek ezen okiratot elolvasták, rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyva írták alá.
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3.6. A szerződő felek rögzítik, hogy haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni, amennyiben
a jelen szerződés fejlécében meghatározott adataikban vagy a kapcsolattartáshoz szükséges
egyéb adataikban változás következik be.

3.7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a 2.6. pontban meghatározott ingatlanon, hogy az
egyesület is jogosult feltüntetni az Egyesület nevét, „Alkotóház” feliratot az épület homlokzatán
saját költségén, a Gárdony Város Önkormányzattal előre egyeztetett módon és méretben.

4. Záró rendelkezések
4.1. A Megbízó vállalja, hogy jelen Megállapodást a települési önkormányzat honlapján vagy
a helyben szokásos módon közzéteszi. A Feladatellátó facebook oldalán teszi közzé a
megállapodást.
4..2. A Felek együttműködnek a Feladatellátó által biztosított szolgáltatás népszerűsítése,
ismertté tétele érdekében. A Megbízó a Település közművelődési szolgáltatásaira vonatkozó
nyomtatott és elektronikus tájékoztató, ill. marketing-anyagokban, továbbá a Megbízó
weboldalán a szolgáltatásokat, valamint a Feladatellátó által megadott információkat,
elérhetőségeket közzéteszi.

A Megbízó képviselője Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete …/2021. (… . ...)
számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen feladat-ellátási szerződés
aláírására.

A szerződő felek ezen okiratot elolvasták, rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt helybenhagyva írták alá.

Gárdony, 2021. március …..

M-ART Gárdony Város Önkormányzat

képviseletében: képviseletében:

Komendó Gabriella Tóth István

elnök polgármester


