
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata (székhely: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., 

képviselő: Lőrincz György polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat és a Jánossomorja 

Kultúrájáért Közalapítvány (székhely: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., képviselője: 

Lacknerné Fördős Klára kuratóriumi elnök) a továbbiakban Feladatellátó a kulturális javak 

védelméről és muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a alapján az alábbiakban 

állapodnak meg: 

Jelen közművelődési megállapodás szerint az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót, aki a 

megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a jelen megállapodásban részletezett feladatok 

színvonalas ellátására. 

1.      Jelen megállapodás az aláírás napján, 2020. ……….-én lép hatályba, és 2020. december 

31-ig szól.  

2.      Jelen megállapodás érvényességéhez Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete ……../2020. (……...) számú KT határozatával hozzájárult. 

3.      Feladatellátó 

a)     kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti címen ellátja az alábbi helyi közművelődési 

feladatokat: 

 - magyar kultúra napi ünnepség megszervezése 

 - Jánossomorja Kultúrájáért és Jánossomorja Építőköve díjak odaítélése 

- Jánossomorjai Füzetek helytörténeti periodika kiadása 

 - a közalapítvány által működtetett Jánossomorja Televízió műsorszolgáltató 

műsorkészítésének támogatása 

  

b)      jogosult arra, hogy jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a törvény 

és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 

kínáljon; 

 

c)      jogosult arra, hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési 

pályázatokon részt vegyen; 

 

d)     évente tájékoztatást ad az önkormányzat képviselő-testületének az általa ellátott 

tárgyévi közművelődési feladatairól; 

 

e)    az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az Önkormányzat által tárgyévben 

átutalt összegről évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles 

elszámolni; 

 

 

 

 



4.      Önkormányzat  

a)      vállalja, hogy jelen megállapodásban rögzített közművelődési feladatok színvonalas 

ellátása érdekében a Feladatellátó 58600290-11094267 számú bankszámlájára bruttó 

7.100.000,- Ft-ot biztosít. 

b)  az összeget az önkormányzat képviselő-testülete által elfogadott éves költségvetés 

kulturális kiadásai terhére biztosítja 

5.     Felek megállapodnak 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. 

6.      Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok 

megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve 

szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja. 

7.      Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt 

vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján rendezik. 

8.  Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül a 

képviselő-testület hozzájárulásával bármikor módosítható, illetve felmondható. 

9.    Felek jelen megállapodás felmondási idejét 90 napban határozzák meg. 

A megállapodás felmondására bármelyik fél kizárólag írásban jogosul, azt indokolni 

szükséges. 

A felmondási idő a felmondásra vonatkozó értesítés kézhezvételét követő napon indul. 

10.  Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

11.  Jelen megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal egyezőt 

aláírásukkal látják el. 

   

Jánossomorja, 2020…………………….. 

  

  

Önkormányzat képviseletében                                   Feladatellátó képviseletében 

Lőrincz György                                                     Lacknerné Fördős Klára 

Polgármester                                                              kuratóriumi elnök 


