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MEGALLAPODAS

1. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., mint alapító önkormányzat
(továbbiakban: Önkor mány zat),

Valamint

Medgyesegyházi XESZ Közművelődési, Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth László ügyvezető) 5666 Medgyesegyháza,
Kossuth tét 25. cg.:04-09-0II783, adószáma: 23953538-2-04,) mint önkormányzati alapítású
gazdaságl társaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az felek között
létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) módosítása
tárgyában:

Előzmények:

Önkormányzat döntött a Művelődési Ház és Könyvtár, mint önálló intézmény
megszüntetéséről és a feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától a Kft. keretében történő
ellátásáról, így szükséges a felek között létrejött Megállapodás közművelődési feladatok
ellátására és a városi könyvtár működtetésére vonatkozó rendelkezéseinek kiegészítése,
módosítása.

1. A Megállapodás 8. pontja helyébe az alábbt rendelkezés lép:

,, 8. Közművelődési feladatok ellátása: A feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától
kezdődik. A Művelődési Ház és Könyvtát, mint önálló itttézmény megszüntetésével a
közalkalmazottak továbbfogla|kozíatására a Kjt. 25/A-25lB különös jogutódlásra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni. A feladatellátás érdekében az intézmény által baszná|t
valamennyi vagyontárgy az Önkormányzat tulajdonában marad az ingatlanok, berendezési
tárgyak és a működóshez szükséges eszközök használaíra leltár szerint átadásra kerülnek a
Kft. részére, amíg a Kft jelen Megállapodás keretében ellátja a város kötelező közművelődési
feladatait. A feladatellátás kapcsán 2012. szeptembertől vásárolt tárgyi eszközök a Kft.
tulajdonát képezik. A Kft. feladata a Művelődési Ház és a Baross László Emlékház, mint
közössógi terek működtetése, és a Megállapodás 1. sz. mellékletében megbatátozott
közművelődési feladatok ellátása. A Kft. a Művelődést Ház közművelődési célú nyitva
tartását hétfőtől péntekig 9-18 óráig, hétvégét és ünnepnapokon a rendezvényektől függően a
programokhoz Ígazodva oldja meg. A Kft. a nyitva tartással egyidőben ügyeletet és

információs szolgáltatást is biztosít. A Kft. a feladatellátás során köteles a muzeális
intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szólő 1991. évi CXL.
törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani és alkalmazni. Ahol a jogszabály a működés során
fenntarlói döntést, hozzájáru|ást ír elő, a Kft. köteles az Önkormányzat döntését beszerezni. A
közművelődési feladatfinanszírozás költségeiről minden évben a Kft. éves beszámolójának
elfogadásakor a működési támogatás elszámolásakor részletesen köteles beszámolni.



2. AMegállapodás 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,, 9. Városi könyvtár működtetése: A feladatellátás 2012. szeptember 1. napjától kezdődik.
A MűvelődésiHáz és Könyvtár, mint önálló intézmény megszüntetésével a közalkalmazottak
továbbfoglalkoztatására a Kjt. 25lA-25/B különös jogutódlásra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni. A feladatellátás érdekében az intézmény által könyvtár céljára használt helyiség,
berendezésí tárgy és a működéshez szükséges eszköz az Önkormányzat tulajdonában marad
és használatra leltár szerint átadásra kerül a Kft. részére, amíg a Kft jelen Megállapodás
keretében ellátja az Önkormányzat kötelező feladatát a nyilvános városi könyvtár
működtetésére vonatkozóan. A feladatellátás kapcsán 2012, szeptembertől vásárolt tárgyi
eszközök a Kft, tulajdonát képezik. A Kft. köteles a városi könyvtárat minimum heti 30
órában működtetni, és ehhez szal<képzett személyzetet biztosítani. A Kft. a feladatellátás
során köteles a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit betartani és alkalmazni. A közfeladat
ellátásáilaoz kapcsolódó díjmeghatátozásra az igyvezető jogosult a vonatkozó jogszabályok
figyelembe vételével, a díjbeszedési jogosultság a rÉSZ Kft.-t illeti. Ahol a jogszabály a

működés során fenntartói döntést, hozzájárulást ír elő, a Kft. köteles az Önkormányzat
döntését beszerezni. A városi könyvtár működtetésének finanszítozási költségeiről minden
évben a Kft. éves beszámolójának elfogadásakor a működési támogatás elszámolásakor
részletesen köteles beszámolni.

3. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.

4. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai váItozatlan tartalommal
fennmaradnak.

Szerződő Felek jelen szeruődést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és

értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag al6írják.

Medgyesegyháza, 2012. augusztus 30.

Kft. képviseletében
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1. melléklet

Közművelődési feladatok meghatározása

1. Iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, ötlképző, szal&épző tanfolyamok, önismeretet,
életminőséget növelő és életesélyt javítő tanulási, felnőttoktatási lehetőségek
támogatása, humánerőforrás fejlesztése.
a) Munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, különböző

tanfolyamokhoz helyszínbiztosítás (terem bérbeadás), feltételek megléte esetén
ezek szerv ezése, lebonyolítása.

b) Megélhetést segítő körök (varró, szövő, fonó,...) a mindennapi élet
gazdaságosságát fejlesztő közhasznú tanfolyamok (barkács, szabő- varró, sütő-
főző,.. . ) bemutatók, akciók szervezése.

c) Iskolai képzést kiegészítő lehetőségek: idegen nyelv, felvételi előkészítő,
konepetáló tanfolyamok szervezése.

d) Mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, tábor, konzultáció kínálata.

e) Aktuális kérdósekről szeminárium, szellemi- és vitafórum kínálata.

2. A város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása,
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
a) A település természeti, környezeti, kulturális közösségi értékeinek és állapotának

közismertté tétele, a helyi tudás, ,,§azdatudat" erősítése érdekében a helyi értékeket
védő, gazdagítő összefogások ösztönzóse, hatékonyságának segítése.

b) A helytörténeti tevékenység, a közösségi emlékezet gazdagítása, kiállítások
szeívezése, bemutatók, versenyek, vetélkedők szervezése.

3, Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek
megismertetése, a megértós, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának
gondozása.
a) A helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, az élet

minőségének gazdagításához, az ünnep együttes örömeihez, esztétikai élmények
megéléséhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi kultúra értékei
megismerésének biztosítása, szírtházi előadások, hangversenyek, művészeti
ki állítás ok kínálata, művészeti b ar áti körök s zervezése.

b) Népdal, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség működtetése, segítése,
találkozók, fesztiválok rendezése.



4. A nemzeti, a helyi ünnepek, évfordulók, a vllági és az egyházibagyományos ünnepek
közismertté tétele, a közművelődós lehetőségeivel az ünnep élményeinek gazdagítása,
hatékonyságának támogatása.
a) A különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez kulturált

lehetőségek, speciális kisközösségek szervezése.

b) Az etnikai kisebbség kulturális tevékenységének támogatása.

c) A helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzése, a helyi, regionális
kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatása, testvértelepülésekkel közös, illetve
kölcsönös kul turál is r endezv ények s zervezé se.

5. Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének
támogatása.
a) Amatőr művészeti csoportok működésének biztosítása, tanfolyamok, alkotó

műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése, alkotó táborok kínálata, nyári
táborok szervezése.

b) A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásiához ének, zene,
táncegyüttesek szervezése, népi iparművészeti képességek fejlesztéséhez
tanfolyamok, körök, a készült művekből bemutatók, kiállítások szervezése.

c) Kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai
támogatásának segítése.

6. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése.
a) A település különböző életkoru, éíték- és érdekrendszerű civil közösségeinek

igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása, település-, természet-,
és környezetvédő, szépítő körök, helytörténeti szakkör összefogása, számukra
igény szerinti fórumok, közös akciók szervezóse, ösztönzése,

b) A különböző rétegek, korosztályok ismerkedési, együttműködósi alkalmainak.
tevékenysógeinek kimunkálása, támogatása, kapcsolattartás a településrő1
elszármazott polgárokk al, tájékoztatásuk, közös fórumok rendezése.

c) Az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek
kiemelt gondozása, segítése.

7, A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének ós fenntartásának segítése.
a) Tájékoztatási, egyLittműködési, művelődési alkalmak kialakítása, rendszeressé

tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, etnikai, vllágnézetű
közösségei között találkozók szetvezése.

b) Mecenatúra kialakításának segítése, ösztönzése.

c) Kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel,
testvértelepülések kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

8. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása.



a) A Művelődési Házban Baross Lászlő Emlékházban az állampolgárok
tájékoződásához, közösségi művelődésóhez, alkotó tevékenységónek
elősegítéséhez és reakciójához a céInak megfelelő, esztétikus, célszení környezetet
biztosítása, valamint az adott tevókenységet segítő szakembereket (népművelők)
foglalkoztatása.

9. Egyéb művelődési lehetőségek biztosítása.
a) A Művelődési Ház előterében lehetőség biztosítása különféle kiadványok.

felhív ások, árus ítás ok, saj tótermékek köz szemlér e tételér e.

A közművelődési feladatok finanszírozását az Önkormányzat által biztosított támogatás, a
Kft. saját bevételei, illetve páIyázati források biztosítják.


