Ügyszám: 08-8/323-10/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Alajos utcai Közművelődési Alapítvány (Székhely: 7624 Pécs, Alajos u. 2/2.,
bírósági nyilvántartás száma: 40) Képviseli: Kasza Tibor kuratóriumi elnök mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
1. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül az
a./ c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülése a közművelődés
feladatrendszerében,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetése,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása, az ünnepek kultúrájának
gondozása, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének támogatása – különös tekintettel a kiemelkedő
értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.

2. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy működteti az Alajos utcai Közművelődési
Alapítványt, támogatja az alkotó és az amatőr művelődési közösségek és
szervezetek munkáját, rendezvényeit.
3. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
4. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
5. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
6. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
7. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
8. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
9. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
10. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
11. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.

12. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
13. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Alajos utcai Közművelődési
Alapítvány
Feladatellátó

Kasza Tibor
kuratóriumi elnök

Ügyszám: 08-8/323-32/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről az
August Šenoa Horvát Klub (Székhely: 7624 Pécs, Esze Tamás u. 3. törzskönyvi
azonosító szám: 772563, adószám: 15772567-1-02) Képviseli: Sárosácz Mihály
igazgató mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott
helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
3. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok: közül a:
c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások
gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. március 17. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.

2. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt Pécs városában kisebbségi kulturális
intézmény keretei között elősegíti a horvát nemzetiségi kultúra, hagyományok
és közösségi nyelvhasználat megőrzését, gyakorlását.
16. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
17. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
18. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
19. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
20. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
21. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
22. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
23. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
24. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.

25. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
26. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
27. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
28. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
86/2011. (03.17.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.
Pécs, 2011. március 17.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

August Šenoa Horvát Klub
Feladatellátó

Sárosácz Mihály
igazgató

Ügyszám: 08-8/323-9/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
módosítással egységes szerkezetben
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Bányászok Érdekvédelmi Kulturális Egyesület (Székhely: 7629 Pécs, Komjáth Aladár u.
2., bírósági nyilvántartási szám:2261) Képviseli: Molnár Ferenc ügyvivő elnök mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon az
alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77.
§-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól
szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek.
a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./ pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően
ellátandó helyi önkormányzati közművelődési feladatokat.
1. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési feladatok:
közül az:
a./ b./ c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a felnőttoktatás
egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés feladatrendszerében,
az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési
munkájának, művészeti csoportjainak, szakköreinek, hagyományápoló
tevékenységének,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások gondozásának,
gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének, tárgyi
és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának gondozását,
különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német,
ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és
szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.
2. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok ellátását
elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a megállapodás időtartama
alatt megszervezi a meszesi városrész és Pécsbánya városrész közösségi
művelődését, ezen belül vállalja, hogy működteti az amatőr művészeti csoportokat,
köröket, klubokat, valamint a helyi lakosság igényei alapján gondoskodik a

településrész közösségi életének kialakításáról. Együttműködést köt a helyi kulturális
feladatot ellátó civil szervezetekkel, segíti működésüket, helyiséget biztosít
foglalkozásaiknak és rendezvényeiknek.
3. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz, értékeihez és
szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon
biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a lakosság és a Feladatátadó
számára.
4. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért térítési
díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból származó bevételét
más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt
feladatainak ellátására fordítani. Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai
igénybevételi lehetőségét mindenki számára hetente minimum húsz órában
biztosítani.
5. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások körében
biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény 2. és 3. §-aiban
szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
6. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok és
szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki felsőfokú
végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser), vagy a jelen
megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges
felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
7. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott közművelődési
feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást vezet, valamint az éves
közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az adatszolgáltatás időpontjában
Feladatátadó számára is minden évben tájékoztatásul megküldi.
8.

A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében határozza
meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az átadott feladatok
ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi támogatást biztosít.

9. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési megállapodás
teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi lakossághoz történő
eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
10. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező
közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
11. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
12. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a Feladatátvevő
a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt kötelezettségét neki felróható okok
miatt nem teljesíti, továbbá ha külön megkötött támogatási szerződésben írt
elszámolási kötelezettségének az előírt határidőn belül nem tesz eleget.
Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi
közművelődési feladatait más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban értesíti
arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja ellátni, mellyel
egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre kerül.

13. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által alkalmazott
közművelődési szakember(ek) diploma- vagy bizonyítványmásolata.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény és a mindenkor hatályos ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.
15. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 35/2011.
(01.27.) számú határozatával, a 2. pont kiegészítését eredményező módosítást
…./2011. (04.21.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást követően
jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban aláírásukkal látják
el.
Pécs, 2011. április 26.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Bányászok Érdekvédelmi
Kulturális Egyesület
Feladatellátó

Molnár Ferenc
ügyvivő elnök

Ügyszám: 08-8/323-31/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület (Székhely: 7621 Pécs, József u.
4. bírósági nyilvántartási szám:6) Képviseli: Dr. Kosztics István elnök mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
2. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok: közül az:
a./ b./ c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés
feladatrendszerében,
az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli
közművelődési munkájának, művészeti csoportjainak, szakköreinek,
hagyományápoló tevékenységének segítése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások
gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. március 17. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.
3. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt működteti a Rácz Aladár Közösségi Házat
klubokat, hagyományőrző együtteseket, naiv művészi köröket, kulturális és
művelődési célokat szolgáló rendezvényeket szervez, segíti a városban
működő cigány kulturális szervezetek munkáját, helyet és támogatást ad
rendezvényeikhez.
16. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
17. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
18. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
19. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
20. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
21. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
22. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.

23. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.

24. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
25. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
26. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
27. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
28. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
86/2011. (03.17.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. március 17.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Cigány Kulturális és
Közművelődési Egyesület
Feladatellátó

Dr. Kosztics István
elnök

Ügyszám: 08-8/323-11/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért Egyesület (Székhely: 7632 Pécs, Kertész u.
15. bírósági nyilvántartás száma: 3081) Képviseli: Fodor Ibolya elnök mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
3. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül a
b./ c./ f./ és g./ pontokban írt feladatok:
-

-

-

az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli
közművelődési munkájának, művészeti csoportjainak, szakköreinek,
hagyományápoló tevékenységének segítése,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.
4. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt a kertvárosi városrészen a szabadtéri gyermek,
családi és nyugdíjas kulturális rendezvényeket magas színvonalon szervezi és
megvalósítja.

29. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
30. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
31. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
32. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
33. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
34. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
35. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
36. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
37. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
38. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal

felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
39. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
40. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
41. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.
Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Feladatátadó

Kertvárosiak az Élhető Kertvárosért
Egyesület
Feladatellátó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Fodor Ibolya
elnök

Ügyszám: 08-8/323-12/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Kézművesek Baranyai Egyesülete (Székhely: 7631 Pécs, Kispostavölgy 58.
bírósági nyilvántartási szám:1677) Képviseli: Horváth Ágota elnök mint feladatellátó
(a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
4. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül az:
a./ b./ c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok
-

-

-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés
feladatrendszerében,
az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli
közművelődési munkájának, művészeti csoportjainak, szakköreinek,
hagyományápoló tevékenységének,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások
gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.
5. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy Kis- és Nagypostavölgy, Nagyárpád
településrész közösségi programjait szervezi, valamint a népi hagyományaink,
kultúránk értékeinek áradása érdekében programokat, képzéseket szervez,
könyvtárat működtet, kiállításokat, ismeretterjesztő előadásokat rendez.
42. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
43. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
44. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
45. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
46. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
47. Feladatátadó az átadott közművelődési feladatok megvalósítására
Feladatellátónak a Pécsett, 2010. augusztus 5. napján 06-6/719-8/2010
ügyszám alatt létrejött haszonkölcsön szerződésben írtak szerint a pécsi
60565/1 hrsz-ú ingatlant biztosította.
48. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
49. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.

50. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
51. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
52. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
53. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
54. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Kézművesek Baranyai Egyesülete
Feladatellátó

Horváth Ágota
elnök

Ügyszám: 08-8/323-15/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Mecsekszabolcsi Környezet- és Érdekvédő Egyesület (Székhely: 7628 Pécs,
Szabolcsi u. 63. bírósági nyilvántartási száma: 651) Képviseli: Czirkos Kelemen
elnök mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
5. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül az
a./ c./ d./ e./ f./ g./ pontokban írt feladatok:
-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a felnőttoktatás
egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés feladatrendszerében,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások gondozásának,
gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének tárgyi és
szellemi értékei gyarapításának, az ünnepek kultúrájának gondozásának,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének –
különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére, és
a helyi társadalom kapcsolatrendszere, közösségi élete segítésének, az egyéb
művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése
ellátását 2011. február 17. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.

6. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátást elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a megállapodás
időtartama alatt a településrészre jellemző népi, bányaipari és katonai
hagyományok ápolását, kulturális rendezvények és képzések szervezését, a
lakosság információs helyzetének javítását végezze el. A felsorolt feladatokat
együttműködve
a
Mecsekszabolcsi
Civil
Egyesületek
Kulturális
Konzorciumával, a közösen összeállított programokat magas színvonalon
megvalósítják.
55. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
56. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
57. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
58. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
59. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
60. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
61. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
62. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.

63. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
64. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
65. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
66. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
67. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2011. (02.17.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. február 17.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Mecsekszabolcsi Környezet
és Érdekvédő Egyesület
Feladatellátó

Czirkos Kelemen
elnök

Ügyszám: 08-8/323-16/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Minerva Könyvtár Egyesület (Székhely: 7623 Pécs, Athinay u. 44, bírósági
nyilvántartási szám:2825) Képviseli: Hantos Anna elnök mint feladatellátó (a
továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
7. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok: közül az:
a./ b./ c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés
feladatrendszerében,
az alap-, és a középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli
közművelődési munkájának, művészeti csoportjainak, szakköreinek,
hagyományápoló tevékenységének,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások
gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. február 17. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.
6. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt, szervezi a településrész közösségi
művelődését, közművelődését, ezen belül vállalja, hogy az ifjúsági és
nyugdíjas korosztály részére klubokat, olvasókört működtet,, amatőr
művészeti csoportoknak bemutatkozási lehetőséget biztosít, valamint a helyi
lakosság igényei alapján gondoskodik az Uránvárosi településrész közösségi
életének alakításáról a Minerva Könyvtár épületében. Kiemelt figyelmet fordít
a fogyatékkal élők művelődési lehetőséginek biztosítására. Akkreditált
Tehetségpontként szervezi a nem-iskolai rendszerű tehetséggondozást, a
Tehetségpontok közötti együttműködést. Információs szolgáltatás és képzést
nyújt civil szervezetek számára.
A kisebbségi kultúra ápolásán belül
kiemelten foglalkozik a német kisebbség hagyományainak ápolásával.
Nyugdíjasok és gyermeküket gondozó anyák részére számítógépes illetve
egészségmegőrző ismeretterjesztő foglalkozásokat, klubot szervez. Segíti a
munkanélküliek tájékozódását. Rendszeresen fogadja az Életminőségfejlesztő
Szolgálat által támogatott fiatalokat. Művelődést segítő pályázatot ír ki
iskolásoknak, fiataloknak. Együttműködik a Kerek Világ Alapítvánnyal,
Nyugdíjas Klubokkal, a Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvánnyal, a Segíts,
hogy beszélhessek Alapítvánnyal, a Holisztika Egyesülettel, a Vizuális
Nevelésért Alapítvánnyal, a Pécsi Anime Fanclubbal, az Egészség Klubbal, és
más önszerveződő csoportokkal, segíti működésüket, helyiséget biztosít a
foglalkozásaiknak és rendezvényeiknek.
68. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
69. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum huszonkilenc órában biztosítani.
70. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
71. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok

ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
72. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
73. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
74. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
75. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
76. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati
feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
77. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
78. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
79. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
80. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
…/2011. (02.17.) számú határozatával elfogadta.

Szerződő felek a jelen 4 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. február 17.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Minerva Könyvtár
Egyesület
Feladatellátó

Hantos Anna
elnök

Ügyszám: 08-8/323-4/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székh.: 7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Nevelők Háza Egyesület (Székh.: 7624 Pécs, Szent István tér 17., bírósági
bejegyző határozat száma: Pk. 60.017/1993/4.) Képviseli: Vincze Csilla Anna
ügyvezető igazgató mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg
alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.

1. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) és (3) bekezdésében felsorolt
közművelődési feladatok közül az alábbi feladatok:
az (1) bekezdésből:
a.) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés
feladatrendszerében,
c.) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományainak
feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását,
gazdagítását,
d.) az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetését,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
e.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét
– különös tekintettel a kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi
alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
f.)
a
helyi
társadalom
kapcsolatrendszerét,
közösségi
életét,
érdekérvényesítését,
g.) az egyéb művelődési lehetőségeket vagy művelődési formákat,

a (3) bekezdésből:
b.) Pécs város hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek
védelmének erősítése, a városi polgári élet és életmód fejlesztése,

c.) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődése,
d.) a kimagasló értékeket képviselő pécsi zenei, képzőművészeti,
táncművészeti, színház- és bábművészeti fesztiválok, kiállítások támogatása,
kapcsolat kiépítése a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel,
valamint a pécsi tudományos műhelyek támogatása
ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.
2. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal együtt, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt működtesse a Pécs, Szent István tér 17. szám
alatt lévő Civil Közösségek Házát, valamint a Rendeletben szellemében az
alábbi konkrét feladatokat ellássa:
-

-

-

város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
a Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny és Fesztivál szervezése
előadások, sorozatok, előadóestek, koncertek szervezése,
alkotó közösségek, amatőr művészeti csoportok szakmai támogatása,
a közösségi és művelődési élet színtereként különböző rétegek,
kisebbségek, korosztályok, közösségek szerveződésének támogatása,
társas szabadidős kezdeményezéseinek, civil szerveződéseinek
szakmai segítése, feltételek biztosítása, közösségfejlesztés,
információs kiadvány megjelentetése (Baranyai Civil Korzó),
a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése,
nemzetközi kapcsolatok építése, projektek menedzselése,
együttműködés
a
város
közművelődési
intézményeivel
és
szervezeteivel, közös projektek menedzselése,
a Baranya Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetése,
a Baranya Megyei Esélyegyenlőségi Iroda (Esélyek Háza)
működtetése,
A Baranya Megyei Önkéntes Központ működtetése.

81. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
82. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum negyven órában biztosítani.

83. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
84. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
85. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
86. A Feladatátadó az átadott közművelődési feladatok megvalósítására
Feladatellátónak a 2008. december 11. napján megkötött 06-6/906-8/2008
számú és a 2010. december 20. napján kelt 06-6/1058-3/2010 számú
módosítással kiegészített megállapodásban írtak szerint a pécsi 18420 hrsz.ú, Pécs Szent István tér 17. szám alatt található, önkormányzati tulajdonban
álló ingatlant biztosítja.
87. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
88. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
89. A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladatok és
szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői engedéllyel
rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
90. A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.

91. A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
92. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
93. Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …
35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 4 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Nevelők Háza Egyesület
Feladatellátó

Vincze Csilla Anna
ügyvezető igazgató

Ügyszám: 08-8/323-33/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Nikolaus Lenau Közművelődési Egyesület (Székhely: 7621 Pécs, Munkácsy
Mihály u. 8., bírósági nyilvántartási szám: 109) Képviseli: Kerner Lőrinc elnök mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
8. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok: közül a:
c./ d./ e./ f./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai
feltárásának, megismertetésének, a helyi művelődési szokások
gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének,
tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítását, az ünnepek kultúrájának
gondozását, különös tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a
lengyel, a német, ruszin, ukrán, és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének segítése – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére,
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése,
az egyéb művelődési lehetőségek vagy művelődési formák segítése

ellátását 2011. március 17. napjától 2015. december 31. napjáig szóló határozott
időtartamra Feladatellátónak átadja.

7. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt Pécs városában elősegíti a német származású
lakosság anyanyelvének, kultúrájának, hagyományainak megőrzését,
ápolását, működteti a Lenau Házat.
94. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
95. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért
térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a térítési díjból
származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
96. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások
körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény
2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek érvényesülését.
97. A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok
és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz, aki
felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális menedzser),
vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok
ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve középfokú
szakképesítéssel rendelkezik.
98. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
99. A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves költségvetésében
határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés keretében, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen mértékű pénzügyi
támogatást biztosít.
100.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
101.
A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott
feladatok és szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői
engedéllyel rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.

102.
Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott
önkormányzati feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem
ruházhatja.
103.
A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
104.
A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó
által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
105.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
106.
Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 86/2011. (03.17.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. március 17.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Nikolaus Lenau Közművelődési
Egyesület
Feladatellátó

Kerner Lőrinc
elnök

Ügyszám: 08-8/323-5/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Patacsi Művelődési Egyesület (Székhely: 7634 Pécs-Patacs, Fő u. 20. bírósági
nyilvántartási szám: 1645) Képviseli: Kocsis József elnök mint feladatellátó (a
továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
1. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül a
c./ d./ e./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra
megismertetése tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása, különös
tekintettel a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német,
ruszin, ukrán és a szerb nemzetiségi kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének és
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.
2. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt, megszervezi a településrész közösségi
művelődését, közművelődését, ezen belül vállalja, hogy az ifjúsági és
nyugdíjas korosztály részére klubokat, színjátszó köröket, olvasókört, amatőr

művészeti csoportokat működtet, valamint a helyi lakosság igényei alapján
gondoskodik a településrész közösségi életének kialakításáról. Feladatellátó
vállalja, hogy megszervezi Pécs város Észak-nyugati városrészének
közösségi életét és közművelődését az Istenkúti Művelődési Házban. Vállalja
társadalmi ünnepek és egyéb hagyományos ünnepek (Szüreti Napok,
Gyermeknap, Idősek Napja, Nőnap, Majális stb.) megszervezését, az Istenkúti
Művelődési Házban, engedélyezi helyi egyesületek, művészeti csoportok
szerveződését, továbbá szakköröket és filmklubokat szervez. Együttműködik a
Népművészeti Egyesülettel és a Donátusi Baráti kör Egyesülettel, segíti
működésüket, helyiséget biztosít a foglalkozásaiknak és rendezvényeiknek.
107.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
108.
Feladatellátó
jogosult a
megállapodás keretében
elvégzett
szolgáltatásaiért térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a
térítési díjból származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum negyven órában biztosítani.
109.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt
szolgáltatások körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő
lehetőségét és a Törvény 2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek
érvényesülését.
110.
A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési
feladatok és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz,
aki felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális
menedzser), vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési
feladatok ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve
középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
111.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
112.
A Feladatátadó az átadott közművelődési feladatok megvalósítására, a
III. 66.467/1998. ügyszám alatt, 1998. október 13-án megkötött
„Megállapodás”-ban rögzített feltételekkel, térítésmentesen a Feladatellátó
használatába adta a pécsi 1594/2 hrsz. alatt felvett Művelődési ház
megjelölésű ingatlant, valamint haszonkölcsön szerződéssel biztosítja a pécsi,
2399 hrsz-ú, Pécs, Fábián B. u. 9. szám alatti ingatlan használatát.
113.
A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves
költségvetésében határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés

keretében, hogy az átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen
mértékű pénzügyi támogatást biztosít.
114.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
115.
A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott
feladatok és szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői
engedéllyel rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
116.
A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
117.
A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó
által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
118.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
119.
Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.
Pécs, 2011. január 27.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Patacsi Művelődési Egyesület
Feladatellátó

Kocsis József
elnök

Ügyszám: 08-8/323-8/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület (Székhely: 7629 Pécs, Komlói út 94-98.,
bírósági nyilvántartási száma:1922) Képviseli: Kis Varga István elnök, mint
feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és napon
az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
9. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül az
a./ e./ f./ pontokban írt feladatok:
-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerőpiaci képzések, a
felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülésének a közművelődés
feladatrendszerében,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének – különös tekintettel a kiemelkedő értékeket
felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére, és
a helyi társadalom kapcsolatrendszere, közösségi élete segítésének

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.
10. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt a keleti városrészen (az Öntevékeny keleti
Városrészi Mintaprogramban) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny,
önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtését magas színvonalon
szervezi és megvalósítja, kihangsúlyozva a gazdaképzés rendszerét, mely

célként illeszkedik a nemzeti oktatási rendszerbe, mint egész napos
modellértékű iskolarendszer.
120.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
121.
Feladatellátó
jogosult a
megállapodás keretében
elvégzett
szolgáltatásaiért térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a
térítési díjból származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
122.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt
szolgáltatások körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő
lehetőségét és a Törvény 2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek
érvényesülését.
123.
A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési
feladatok és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz,
aki felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális
menedzser), vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési
feladatok ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve
középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
124.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
125.
A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves
költségvetésében határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés
keretében, hogy az átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen
mértékű pénzügyi támogatást biztosít.
126.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.
127.
A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott
feladatok és szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői
engedéllyel rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
128.
Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott
önkormányzati feladatokat sem részben, sem egészben másra át nem
ruházhatja.

129.
A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
130.
A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó
által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
131.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
132.
Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.

Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

Pécs-Baranyai Origó-Ház Egyesület
Feladatellátó

Kis Varga István
elnök

Ügyszám: 08-8/323-7/2011
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 7621
Pécs, Széchenyi tér 1.) Képviseli: Dr. Páva Zsolt polgármester mint feladatátadó (a
továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
VOKE Vasutas Művelődési Ház (Székhely: 7621 Pécs, Váradi A. u. 7/2., bírósági
bejegyző határozat száma: Pk.61.156/1993/23.) Képviseli: Molnár Géza igazgató
mint feladatellátó (a továbbiakban: Feladatellátó) kötöttek meg alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az
önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002. (02.15.) számú Rendeletét
(a továbbiakban: Rendelet), amely a 4 § (1) bek. a./-f./ , valamint a (3) bek. b./-d./
pontjai alatt határozza meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi
önkormányzati közművelődési feladatokat.
11. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési
feladatok közül a
c./ d./ e./ és g./ pontokban írt feladatok :
-

-

a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és
hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési
szokások gondozása, gazdagítása,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra
megismertetése tárgyi és szellemi értékeinek gyarapítása,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek
tevékenységének és
a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének
segítése

ellátását 2011. január 27. napjától 2015. december 31. napjáig szóló
határozott időtartamra Feladatellátónak átadja.
12. Feladatellátó kijelenti, hogy az 1. pontban átadott közművelődési feladatok
ellátását elvállalja azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a
megállapodás időtartama alatt, megszervezi a Pécs Megyei Jogú Város
területén élő nyugdíjas korosztály számára a kulturált szabadidő eltöltésének
lehetőségeit, közösségi művelődését, közművelődését, ezen belül vállalja,
hogy nyugdíjas klubokat és nyugdíjas amatőr művészeti csoportokat

működtet, illetve a nyugdíjasok részére számítógépes ismeretterjesztő
foglalkozásokat szervez, támogatja az ifjúsági amatőr művészeti csoportok
tevékenységét,
bemutatkozási
lehetőséget
biztosít
számukra,
mozgáskorlátozottak részére számítógépes ismeretterjesztő foglalkozásokat
szervez, civil irodát működtet.
133.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz,
értékeihez és szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja a közművelődési és egyéb szolgáltatásokat a
lakosság és a Feladatátadó számára.
134.
Feladatellátó
jogosult a
megállapodás keretében
elvégzett
szolgáltatásaiért térítési díjat megállapítani és beszedni, köteles azonban a
térítési díjból származó bevételét más bevételtől elkülönítve könyvelni és jelen
megállapodás 1. és 2. pontjába foglalt feladatainak ellátására fordítani.
Feladatellátó köteles a közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségét
mindenki számára hetente minimum húsz órában biztosítani.
135.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt
szolgáltatások körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő
lehetőségét és a Törvény 2. és 3. §-aiban szabályozott állampolgári alapelvek
érvényesülését.
136.
A Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési
feladatok és szolgáltatások ellátására közművelődési szakembert alkalmaz,
aki felsőfokú végzettségű népművelő (művelődésszervező, kulturális
menedzser), vagy a jelen megállapodásban meghatározott közművelődési
feladatok ellátásához szükséges felsőfokú végzettséggel vagy felső-, illetve
középfokú szakképesítéssel rendelkezik.
137.
A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott
közművelődési feladatokról és szolgáltatásokról folyamatosan nyilvántartást
vezet, valamint az éves közművelődési statisztikai adatszolgáltatását, az
adatszolgáltatás időpontjában Feladatátadó számára is minden évben
tájékoztatásul megküldi.
138.
A Feladatellátó a Feladatátadó által átadott közművelődési feladatokat
és az ebből eredő közművelődési tevékenységét a Vasutasok Szakszervezete
által a Feladatellátó birtokába és használatába adott Pécsi Vasutas
Művelődési Ház (Székh.: 7621 Pécs, Váradi A. u. 7/2.) megnevezésű
tagintézményében szervezi és bonyolítja le.
139.
A Feladatátadó 2011. január 1-jétől a mindenkori éves
költségvetésében határozza meg, külön megkötendő támogatási szerződés
keretében, hogy az átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak milyen
mértékű pénzügyi támogatást biztosít.
140.
Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési
megállapodás teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi
lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül.

141.
A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott
feladatok és szolgáltatások ellátásának minőségét érvényes szakértői
engedéllyel rendelkező közművelődési szakember felkérésével vizsgálhatja.
142.
A Feladatátadó azonnali hatállyal felmondhatja a megállapodást, ha a
Feladatátvevő a megállapodás 2., 3., 6., és 11. pontjában foglalt
kötelezettségét neki felróható okok miatt nem teljesíti, továbbá ha külön
megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének az
előírt határidőn belül nem tesz eleget. Feladatátadó azonnali hatállyal
felmondhatja a megállapodást, ha a kötelező helyi közművelődési feladatait
más módon kívánja ellátni.
Jelen megállapodás megszűntethető, ha Feladatellátó Feladatátadót írásban
értesíti arról, hogy az 1. és 2. pontban írt feladatait a továbbiakban nem tudja
ellátni, mellyel egyidejűleg a tárgyévi támogatási szerződés is megszüntetésre
kerül.
143.
A megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi a Feladatellátó
által
alkalmazott
közművelődési
szakember(ek)
diplomavagy
bizonyítványmásolata.
144.
A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a mindenkor hatályos
ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
145.
Jelen megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése 35/2011. (01.27.) számú határozatával elfogadta.
Szerződő felek a jelen 3 oldal terjedelmű közművelődési megállapodást elolvasást
követően jóváhagyólag, mint akaratukkal mindenben egyezőt 4 eredeti példányban
aláírásukkal látják el.
Pécs, 2011. január 27.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Feladatátadó

Dr. Páva Zsolt
polgármester

VOKE Vasutas Művelődési Ház
Feladatellátó

Molnár Géza
igazgató

Ügyszám: 06-6-/517-14/2009.
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
melyet egyrészről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székh.: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)
Képv.: Dr. Páva Zsolt polgármester, mint feladatátadó (a továbbiakban: Feladatátadó)
másrészről a
Vasasért Egyesület (Székh.: 7691 Pécs, Bencze J. u. 6. Adószáma:18305434-1-02, bírósági
nyilvántartási száma: 1254 Képv.: Berényi Zoltán elnök, mint feladatellátó (a továbbiakban:
Feladatellátó) kötöttek meg az alábbiakban írt feltételekkel.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ban kapott
felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 2/2002.(02.15.)
számú Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a 4. § (1) bekezdés a./ - g. /pontjai alatt határozza
meg a Feladatátadó által kötelezően ellátandó helyi önkormányzati közművelődési feladatokat.
1. A Feladatátadó a Rendelet 4. § (1) bekezdésében felsorolt közművelődési feladatok közül az
a./ b./ c./ d./ e./ g./ pontokban írt feladatok:
-

-

-

az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő piaci képzések, a felnőttoktatás egyes formáinak
intézményesülésének a közművelődés feladatrendszerében,
az alap- és középfokú oktatási intézmények tanórán kívüli közművelődési munkájának, művészeti
csoportjainak, szakköreinek hagyományápoló tevékenységének,
a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek és hagyományai feltárásának,
megismertetésének, a helyi művelődési szokások gondozásának, gazdagításának,
az egyetemes, a nemzeti és más kisebbségi kultúra megismertetésének tárgyi és szellemi értékei
gyarapításának, az ünnepek kultúrájának gondozásának, különös tekintettel a cigány nemzetiségi
kultúrára,
az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének – különös tekintettel a
kiemelkedő értékeket felmutató művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek
tevékenységére, és
a helyi társadalom kapcsolatrendszere, közösségi élete segítése,

ellátását 2009. november 1-jétől 2012. december 31-ig szóló határozott időtartamra Feladatellátónak
átadja.
2. A Feladatellátó kijelenti, hogy az 1./ pontban átadott közművelődési feladatok ellátását elvállalja
azzal, hogy ezen feladatok végrehajtásaként a megállapodás időtartama alatt működteti a Kodály
Zoltán Művelődési Házat, a Berze Nagy János Művelődési Házat és a Kossuth Lajos Művelődési
Házat, együttműködik a településrészen működő civil szervezetekkel segíti a munkájukat, helyet és
támogatást ad rendezvényeikhez. Az egyesület különös gondot fordít az ifjúság közösségi és
kulturális tevékenységeinek segítésére, ápolják a települések történelmi hagyományait, megőrzik
kulturális örökségeit.

3. Feladatellátó kötelezi magát, hogy a Feladatátadó helyi adottságaihoz, értékeihez és
szükségleteihez igazodóan, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja a
közművelődési szolgáltatásokat a lakosság számára.
4. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért térítési díjat
megállapítani és beszedni, köteles azonban ezen szolgáltatások díját kedvezményesen
megállapítani. A közművelődési szolgáltatásai igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama
hetente negyven óra.
5. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az átvállalt szolgáltatások körében biztosítja a
lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Törvény 2. és 3. §-ban szabályozott állampolgári
alapelvek érvényesülését.
6. Feladatellátó kötelezi magát, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok és szolgáltatások
ellátására a megállapodás hatályba lépésétől azonnal, olyan közművelődési szakembert alkalmaz,
akinek személyét a Feladatátadó jóváhagyta, és a képesítési előírásaira a 2/1993. (I. 30.) MKM
rendelet előírásai teljesülnek.
7. Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa ellátott közművelődési feladatokról és
szolgáltatásokról nyilvántartást vezet, valamint az éves statisztikai adatszolgáltatást a Feladatátadó
számára minden év január 15-ig biztosítja.
8. Feladatellátó a Feladatátadó által átadott közművelődési feladatokat és az ebből eredő
közművelődési tevékenységét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Kodály
Zoltán Művelődési Házban (Pécs-Somogy, Bányatelep 3.), a Berze Nagy János Művelődési
Házban (Pécs, Szövetkezet u. 13.) és a Kossuth Lajos Művelődési Házban (Pécs, Búzakalász u.
47.) szervezi és bonyolítja le.
9. Feladatátadó 2009. november 1-jétől a mindenkori éves költségvetéseiben határozza meg, hogy az
átadott feladatok ellátásáért Feladatellátónak, tárgyévben külön megkötendő támogatási szerződés
keretében milyen mértékű pénzügyi támogatást biztosít.
10. Feladatellátó kötelezi magát, hogy gondoskodik a közművelődési megállapodás teljesítéséből eredő
közművelődési programjainak a helyi lakossághoz történő eljuttatásáról a helyi médián keresztül is.
11. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy Feladatátadó az átadott feladatok és szolgáltatások
ellátásának minőségét, érvényes szakértői engedéllyel rendelkező közművelődési szakember
felkérésével vizsgáltatja.
12. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati feladatokat sem
részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
13. Feladatátadó rendkívüli felmondási jogot köt ki azokra az esetekre, ha a Feladatellátó a
megállapodás 2., 3., 6., és 12./ pontjában foglalt kötelezettségét neki felróható okok miatt nem
teljesíti, továbbá ha külön megkötött támogatási szerződésben írt elszámolási kötelezettségének a
felhívás ellenére sem tesz eleget.

A rendkívüli felmondást megelőzően a Feladatátadó írásban szólítja fel a
Feladatellátót arra, hogy a közművelődési megállapodás rendelkezéseivel
ellentétes magatartásával hagyjon fel, vagy mulasztását pótolja. A Feladatátadó a
felszólításában határidőt tűz ki. Amennyiben a Feladatellátó a megjelölt határidő
lejártáig a megállapodást sértő magatartással nem hagy fel, vagy mulasztását
nem pótolja, a Feladatátadó jogosult a megállapodást 3 hónapos határidővel
felmondani. Rendkívüli felmondás esetén a Feladatellátó köteles a Feladatátadó
ebből eredő kárát megtéríteni.
14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény és a mindenkor
hatályos ágazati jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jelen közművelődési megállapodást Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a …/2009. (10.05.) számú
határozatával jóváhagyta.
A közművelődési megállapodásban írtakat a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírásukkal látják el.

Pécs, 2009. november 1.
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