1-3/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.január 26-án
18.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal – Tanácskozó Terem

Jelen vannak:

Kovács Tamás polgármester, Földes István alpolgármester,
Kiss István alpolgármester, Jakity Attiláné, Kopcsek Tamás,
Mikó Lászlóné, Novák László, dr. Sztantics Péter és Torma
Gábor képviselők.

9 fő
Távolmaradt
képviselők:

100 %

------

A napirendi pontok tárgyalásán jelen volt: Vargáné dr. Egyed
Ilona jegyző, dr.Vörös-Börcsök Tímea aljegyző, Burai Béla
MRNÖ elnök, Béleczki Krisztián ügyvezető, Görhöny Edit pü.
csoportvezető.

Kovács Tamás polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős képviselő-testületből mind a 9 fő
jelen van. Elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása rendkívüli ülés keretében
történik az intézmény átszervezésével kapcsolatos döntések meghozatala miatt. A
napirendi pontok elfogadása előtt kéri a képviselő-testületet, hogy válassza meg a
jegyzőkönyv-hitelesítőket. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Kopcsek Tamás
képviselőt és Torma Gábor képviselőt.

Jegyzőkönyv Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 26-án tartott rendkívüli
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Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
jegyzőkönyv két hitelesítőjének Kopcsek Tamás
képviselőt és Torma Gábor
képviselőt 7 igen
szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
megválasztotta.

Kovács Tamás polgármester: Javaslatot tesz a napirendre, mely javaslat megegyezik
a meghívóban feltüntetett napirenddel. Kérdezi, hogy kíván-e valaki az ülés
napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal élni?

A többi jelenlévő nem kívánt az ülés napirendjére vonatkozóan módosító javaslattal
élni.

Ezt követően a képviselő-testület a napirendet 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:
1.

Mélykút Város Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Fenyő
Miksa Könyvtár költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

2.

Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit
Kft-vel kötendő 2016.évi közművelődési megállapodás elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. Mélykút Város Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Fenyő
Miksa Könyvtár költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos
intézkedések meghozatala.
Előadó: Kovács Tamás polgármester
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Napirendi pont tárgyalása a 25-19/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.

Kovács Tamás polgármester: Január 19-én a testületi ülés végén kiosztásra került a
két előterjesztés, melyhez a megszüntető okirat is elkészült és az anyag teljeskörűen
január 21-én ismételten megküldésre került. A testület szeptemberi ülésén döntött a
Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár átszervezéséről. A mai napon lezárult az
előkészítési szakasz. Elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták a napirendet,
megkéri a bizottság elnökeit ismertessék a határozatokat.

Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslatok
elfogadását.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslatok
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Ismerteti az előterjesztés határozati-javaslatát. A
javaslat első pontja kimondja, hogy 2016.március 31. napjával jogutód nélkül
megszüntetik a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtárat, mint költségvetési
szervet. A 2. pont tartalmazza, hogy a könyvtár április 1-től az önkormányzathoz
kerül, a könyvtári szakfeladaton lévő 2 fő könyvtáros továbbfoglalkoztatásra kerül,
mint közalkalmazott.
Erről nem beszéltek, de a költségvetése is az
önkormányzathoz fog kerülni. A művelődési ház része pedig non-profit kft-hez kerül,
a határozati javaslat 3. pontja tartalmazza, hogy ki kerül továbbfoglalkoztatásra és ki
nem. Az írásos anyaghoz képest annyi a változás, hogy a sportszervező január 24ével közös megegyezéssel kérte a közalkalmazotti jogviszony közös megegyezéssel
történő megszűnését, így erről a részről nem kell rendelkezni.

Vargáné dr.Egyed Ilona jegyző: El kell készíteni az új közművelődési rendeletet, mert
az arról szól, hogy az önkormányzat úgy tesz eleget a közművelődési feladatának,
hogy önálló intézményt biztosít a feladat ellátására. Ennek megfelelően a
minisztérium is felhívta a figyelmet, hogy az átszervezéssel együtt a közművelődési
rendeletet is újra kell fogalmazni a megfelelő struktúra miatt. Erről szól a két
határozati javaslat.
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Kovács Tamás polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele,
indítványa az előterjesztéssel kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, egy módosítás van benne, a sportszervező nem kerül bele a
határozatba. Megkérdezi ki ért egyet a határozati-javaslat elfogadásával?

Mikó Lászlóné képviselő és Jakity Attiláné képviselő bejelenti személyes
érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
6
igen
szavazattal,
1
Képviselő-testülete
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

19/2016. (I.26.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykút Város Önkormányzat által fenntartott Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtár költségvetési intézmény megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
meghozatala.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31.
napjával jogutód nélkül megszünteti a Művelődési Ház és Fenyő Miksa
Könyvtárat, mint költségvetési szervet. Az intézmény megszüntető okiratát
a határozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Fenyő Miksa Könyvtár által
végzett könyvtári tevékenység közfeladatát 2016. április 1-jétől Mélykút
Város Önkormányzathoz csatolt szervezeti egység keretében látja el. A
könyvtári szakfeladaton lévő 2 fő könyvtáros továbbfoglalkoztatásra kerül.
3. A Képviselő-testület 2016. április 1-jétől a közművelődési és
sportszervezési
tevékenységet
–
közművelődési
megállapodás
megkötésével – a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Nonprofit Kft-vel kívánja ellátni a jelenlegi feladatellátási helyek
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megtartása mellett. Az intézményben dolgozó közművelődési szakember
I., közművelődési szakember II., karbantartó-fűtő I., karbantartó-fűtő II. a
nonprofit kft-nél nem kerülnek továbbfoglalkoztatásra. A Művelődési
Házban dolgozó takarító továbbfoglalkoztatásra kerül. A Sportcsarnokban
dolgozó takarító nem kerül továbbfoglalkoztatásra.
A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális
Nonprofit Kft 4 órás művelődésszervező foglalkoztatásával tesz eleget a
jogszabályi kötelezettségének.
4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az
intézmény alkalmazásában állókkal kapcsolatos munkajogi intézkedések
megtételéről, valamint a záróbeszámoló elkészítéséről.
5. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az
végrehajtásához szükséges dokumentumokat készítse el.

átszervezés

1. melléklet a 19/2016.(I.26.)Kt. számú határozathoz
Okirat száma: ……/2016.

Megszüntető okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a(z)
Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtára megszüntető
okiratát a következők szerint adom ki:

1.
A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat Művelődési
Háza és Fenyő Miksa Könyvtára
1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6449 Mélykút, Tópart 58.
1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 540809100
1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15540801-2-03

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei
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2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2016. 03. 31.
2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
2.2.1. megnevezése: Mélykút Város Önkormányzat
2.2.2. székhelye: 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.
2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: jogutód nélküli megszűnés
2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Más szervezeti keretek között hatékonyabban
láthatóak
el
a
közművelődési
feladatok.
2.5. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja: A
közművelődési feladatokat Mélykút Város Önkormányzat által alapított és 100%-ban a
tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasággal , a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-vel látja el közművelődési megállapodás alapján. A könyvtári
feladatok ellátását Mélykút Város Önkormányzat Mélykút Város Önkormányzat szervezeti
egységeként
biztosítja.

3. költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések
3.1. A kötelezettségvállalás rendje: Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében a
Mélykút Város Önkormányzat Művelődési Háza és Fenyő Könyvtára részére jóváhagyott szabad
előirányzat erejéig jogosult kötelezettséget vállalni.
3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: Az
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében Mélykút Város Önkormányzat
Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyvtára részére jóváhagyott szabad előirányzat
erejéig jogosult kötelezettséget vállalni.
3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. 03. 31.
3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői
jogot is - további gyakorlója: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5)-(6)
bekezdései alapján az alapító szerv, Mélykút Város Önkormányzat.

Kelt: Mélykút, 2016. január 26.

P.H.

Kovács Tamás
polgármester
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Kovács Tamás polgármester: Megkérdezi ki ért egyet a helyi közművelődésről szóló
rendelet felülvizsgálatának elrendelésével?

Mikó Lászlóné képviselő és Jakity Attiláné képviselő bejelenti személyes
érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
6
igen
szavazattal,
1
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

HATÁROZAT
20/2016. (I.26.) Kt. számú
A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a helyi
közművelődésről szóló 5/2007.(II.14.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.
Felkéri a jegyzőt, hogy az új struktúrát tartalmazó közművelődési rendeletről
szóló előterjesztést terjessze a Képviselő-testület márciusi ülésére.
Határidő: 2016. március 29.
Felelős: Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző

2. Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit
Kft-vel kötendő 2016. évi közművelődési megállapodás elfogadása.
Előadó: Kovács Tamás polgármester

Napirendi pont tárgyalása a 25-20/2016. számú írásbeli előterjesztés alapján történt,
mely csatolva a jegyzőkönyvhöz. Napirendi pontot a Humánpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, melynek jegyzőkönyvei külön csatolva.
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Kopcsek Tamás képviselő: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát, mely
szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslat elfogadását.

Dr.Sztantics Péter képviselő: Ismerteti a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozatát,
mely szerint a bizottság javasolja a képviselő-testületnek a határozati-javaslatát
elfogadását.

Kovács Tamás polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen tisztázták, hogy az
1.700 E forint/ hó támogatási összeg mit takar. Két főállású és 2 fő részmunkaidős
munkavállaló kerül foglalkoztatásra. A jogszabály szerint a közművelődési
szolgáltatás igénybevételi lehetőségének minimális időtartamát és az ingyenesen
vagy térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmaznia kell a
megállapodásnak.

Kiss István alpolgármester: A nyitva tartással kapcsolatban megvárná az ügyvezető
megválasztását, úgy gondolja, hogy az új vezető egy programot fog a testület elé
terjeszteni, és ehhez igazodva fogja a nyitva tartást meghatározni, melyet a testület
elfogad vagy sem.

Vargáné dr. Egyed Ilona jegyző: A minisztériumnak el kell küldeni a közművelődési
megállapodást, javasolja, hogy a minimális nyitvatartási időt írják bele, és bármikor
lehet módosítani. Dönteni kellene a térítés ellenében és térítésnélküli használók
köréről.

Kovács Tamás polgármester: Javasolja, hogy mondja ki a testület, hogy az 5. és a 8.
pontról most nem dönt, a tevékenység kezdetéig, április 1-jéig külön döntést hoz
ezekben a kérdésekben.
Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, indítványa az előterjesztéssel
kapcsolatban?

Jelenlévők részéről kérdés, észrevétel, indítvány nem hangzott el.

Kovács Tamás polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez hozzászólás,
kérdés nincs, módosító javaslatok hangzottak el. Megkérdezi ki ért egyet a
határozati-javaslat elfogadásával úgy, hogy közművelődési szolgáltatás igénybevételi
lehetőségének minimális időtartamát és az ingyenesen vagy térítés ellenében
igénybe vehető szolgáltatásokról a képviselő-testület később dönt?
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Mikó Lászlóné képviselő és Jakity Attiláné képviselő bejelenti személyes
érintettségét és azt, hogy a szavazásban nem kíván részt venni.

Kovács Tamás polgármester szavazás után
megállapítja, hogy Mélykút Város Önkormányzat
6
igen
szavazattal,
1
Képviselő-testülete
tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

21/2016. (I.26.) Kt. számú
HATÁROZAT
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft-vel
kötendő 2016. évi közművelődési megállapodás elfogadása.

1.

2.

3.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturális Nonprofit Kft.- vel 2016. évi
közművelődési megállapodást, a melléklet szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A Képviselő-testület a közművelődési szolgáltatás
igénybevételi lehetőségének minimális időtartamáról,
a közművelődési intézmény közművelődési célú
minimális nyitvatartási idejéről és az ingyenesen
vagy térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
köréről külön határozattal dönt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
közművelődési megállapodás aláírására.
Határidő: 2016. március 14. (2. ponthoz)
2016. február 15. (3. ponthoz)
Felelős: Kovács Tamás polgármester

1. melléklet
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
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Mélykút Városi Önkormányzat (képviselő: Kovács Tamás polgármester) 6449
Mélykút, Petőfi tér 1., adószám: 15724935 – 2 – 03 , ( továbbiakban: Önkormányzat )
valamint a
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kultúrális Non-profit
Korlátolt Felelősségű Társaság (képviselő: Béleczki Krisztián ügyvezető igazgató)
6449 Mélykút, Rákóczi u. 5., adószám: 11377263-2-03, (továbbiakban: Kft.)
együttesen a (továbbiakban: Felek) között az alábbi feltételekkel:
1. Az Önkormányzat a többször módosított a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Továbbiakban:
Ktv.) 73. § (1) és 78. § (3) bekezdéseiben foglaltak alapján a kötelezően ellátandó
közművelődési feladatainak ellátására a Kft- vel közművelődési megállapodást köt. A
közművelődési megállapodás hatályba lépésének időpontja 2016. április 1.
2. A Kft. vállalja 2016. április 1-től Mélykút Város közigazgatási területén az
Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak, alapítása során meghatározott
alap, kiegészítő és célszerinti tevékenységek maradéktalan ellátását a 3. pontban
részletezettek szerint, a közművelődési és sportszervezési tevékenység szakszerű,
színvonalas és folyamatos ellátását, mely feladatellátás során biztosítja a Ktv. 2- 4./A
§- aiban foglalt alapelvek érvényesülését.
3. A társaság TEÁOR szerinti főtevékenysége:
90.04.08
Művészeti létesítmények működtetése
A Kft. közfeladathoz kapcsolódó tevékenységi köre:
85.10.08
Iskolai előkészítő oktatás
85.52.08
Kulturális képzés
90.01.08
Előadó-művészet
90.02.08
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03.08
Alkotóművészet
90.04.08
Művészeti létesítmények működtetése
91.03.08
Történelmi hely, építmény egyéb látványosság működtetése
4. Az Önkormányzat, Mélykút, Tópart 58. szám alatti Művelődési Ház és
Sportcsarnok épületeit, a Hunyadi u. 18. sz. alatti Alkotóház épületét határozatlan
időre a közművelődési és sportszervezési feladatainak ellátása céljából a Kft.
használatába adja az 1. pontban meghatározott időponttól.
5. A Kft. vállalja Mélykút, Tópart 58. szám alatti Művelődési Ház és Sportcsarnok
épületének és a Hunyadi u. 18. sz. alatti Alkotóház üzemeltetését, a közművelődési
feladatok ellátását a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testület által
meghatározott – külön döntésben elfogadott – nyitvatartási időben biztosítja.
6. A közművelődési célú nyitvatartási idő alatt a közművelődési feladatok ellátásához
megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közművelődési szakembert
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köteles biztosítani. (az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez
szükséges képesítési és egyéb feltételekről 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet)
7. Az önkormányzat kiköti, a Kft. pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes
használatra átengedett épületet a Ktv. 78.§ és 76.§- ban foglaltaknak megfelelően
működteti és ellátja az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait az
alábbiakban meghatározott részletezés szerint:
a) Iskolarendszeren kívüli, önképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt
javító öntevékeny tanulási, továbbképző tevékenység biztosítása.
b) Életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
megteremtése.
c) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
gazdagítása.
d) Rendezvények szervezése illetve technika, helyiség biztosítása szükség
szerint különösen a Mélykút Város évi rendezvényterve szerinti programok
esetén, nemzeti, állami és Önkormányzati ünnepeken és az önkormányzat
egyéb rendezvényein.
e) Az önkormányzat területén működtetett együttesek, kézműves csoportok
tevékenységéhez – igény és egyeztetés után – színtér biztosítása, nyilvános
bemutatkozásukhoz fellépési lehetőség teremtése, bemutatók, kiállítások
rendezése.
f) Fiatalok szabadidejének hasznos, biztonságos eltöltéséhez helyiség
biztosítása.
g) Éves program szerint kiállítások szervezése.
h) Közreműködés az állami, nemzeti és helyi ünnepek, évfordulók, valamint
egyházi ünnepek megszervezésében és operatív lebonyolításában.
i) Helyi
társadalom
kapcsolatrendszereinek,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése, támogatása.
j) Különféle rétegprogramok rendszeres biztosítása (életkori, foglalkozási, iskolai
végzettség, érdeklődési körök szerinti, stb.).
k) Civil közösségek által igényelt szolgáltatások teljesítése.
l) Egyéb művelődési lehetőségek, információs szolgáltatás biztosítása
tevékenység keretén belül.
m) A szabadidő kulturált eltöltéséhez feltételek biztosítása.
8. A Kft. biztosítja a Képviselő-testület által – külön döntésben elfogadott –
meghatározott körben a térítésmentes illetve a térítéses igénybevétel lehetőségét az
arra jogosult csoportok számára az épület nyitvatartási ideje szerint.
9. A Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati rendezvények és
ünnepségek céljára a Képviselő-testület által évenként elfogadott rendezvényterv
alapján illetve a polgármester kérésére egyéb a rendezvénytervben nem tervezett
alkalmakra térítésmentesen biztosít helyiséget, szervező személyt, technikát. A Kft.
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felelős a városi ünnepségek valamint nagyrendezvények előkészítéséért és
lebonyolításáért.
10. Az Önkormányzat jelen közművelődési megállapodás alapján végzett feladatok
ellátásához kapcsolódóan a támogatás összegét 2016. évben 2016. április 1.
napjától 2016. december 31. napjáig 15 300 eFt- ban (1 700 e Ft/hó) határozza meg.
A Képviselő-testület 3 hónap eltelte után a támogatás összegét felülvizsgálja,
amennyiben szükséges, a korrigált összegről külön előterjesztés alapján dönt.
A támogatás felhasználásakor 2 főállású és 2 fő részmunkaidős dolgozó, - melyből 1
fő közművelődési szakember -, foglalkoztatását köteles a kft. biztosítani.
11. Az Önkormányzat a támogatás tárgyhavi összegét Mélykút Városi Önkormányzat
hónap 15. napjáig teljesíti átutalással.
12. A Kft. vállalja, hogy a közművelődési feladatok ellátását a Ktv. ide vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően végzi.
13. A Kft. vállalja, hogy az érdeklődők számára biztosítja Szvetnik Joachim Emlékház
megtekintését, telefonon, írásban vagy személyesen bejelentett látogatói igény
esetén, a Kft. köteles az igénylővel egyezetett időpontban az emlékház
megtekintését biztosítani.
A Kft. vállalja az emlékház rendszeres szellőztetésének biztosítását nyáron heti 2,
télen heti 1 napon alkalmanként 2-3 óra időtartamban.
14. A Kft. jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok
ellátásán kívül a közművelődési törvény és a helyi közművelődési rendelet céljaival
egyező közművelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Ez azonban semmilyen
módon nem veszélyeztetheti ezen megállapodás feladatainak hatékony és
szerződésszerű megvalósítását. A Kft. köteles törekedni az épület és a
szolgáltatások minél színvonalasabb és gazdaságosabb üzemeltetésre.
A
rendezvény felügyeletét ebben az esetben is biztosítani kell. A Kft. jogosult
szponzori támogatások gyűjtésére.
15. Az Önkormányzat vállalja, hogy mindaddig, amíg jelen megállapodás érvényben
és hatályban van, más szervezettel, vagy közhasznú társasággal közművelődési
feladatok ellátására szerződést nem köt.
16. A Kft. képviselője kijelenti, hogy a jelen megállapodással átvett közművelődési
feladatok ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai követelményeket, valamint a
nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, azokat betartja.
17. Az Önkormányzat kiköti, hogy az ingyenes használatba átengedett épület
kizárólag a Kft. tevékenységi körébe tartozó, valamint a közművelődési
megállapodásban kikötött célra, illetve tevékenységre használható. Az intézményben
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politikai pártok nem alakíthatók és nem működtethetők, rendezvényeket egyenlő
feltételek biztosítása mellett kivételesen térítés ellenében tarthatnak.
Az önkormányzat az ellenérték nélküli használatra átengedett épület és ingóságok
vonatkozásában tulajdonjogát fenntartja.
18. Jelen megállapodást az Önkormányzat és a Kft. határozatlan időre köti, jogosult
azonnali hatállyal felmondani, ha a Kft. az e megállapodásban vállalt
kötelezettségének bizonyíthatóan, önhibájából tartósan nem tesz eleget.
19. Jelen megállapodást mindkét fél 6 hónappal előbb az év végére felmondhatja. A
felmondást indokolni kell.
20. A Kft. ügyvezetője köteles évente egy alkalommal a gazdálkodásáról – különös
tekintettel az önkormányzat által adott támogatások felhasználásáról – beszámolni,
valamint a szakmai munkáról tájékoztatást adni.
21. A Kft. adatszolgáltatási kötelezettségének önállóan tesz eleget, illetve az
önkormányzat részére a statisztikai jelentéshez szükséges adatokat megadja. A Kft.
kijelenti, hogy az adatkezelés és adatvédelem szabályait ismeri és betartja.
22. Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a
Képviselő- testület 21/2016.(I. 26.) Kt. sz. határozatával történő jóváhagyása után
aláírták.

Mélykút, 2016. február

Kovács Tamás
polgármester

Béleczki Krisztián
ügyvezető igazgató

Jogilag ellenjegyezem:

Pénzügyileg ellenjegyezem:

Vargáné dr. Egyed Ilona
jegyző

Görhöny Edit
csoportvezető
2016……...
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Több napirend, bejelentés nem volt. Kovács Tamás polgármester megköszöni a
megjelenést és az ülést berekeszti.

K.m.f.

Kovács Tamás
polgármester

Vargáné dr.Egyed Ilona
jegyző

Kopcsek Tamás
jegyzőkönyv-hitelesítő

Torma Gábor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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