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Kerekasztal Egyesülettel
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Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati kötelező közművelődési feladat ellátási kötelezettség teljesítését a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdése írja elő. A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok között a 7. pont a következőt tartalmazza: „kulturális
szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó
művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési
tevékenység támogatása".
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 73. § (1) bekezdése szerint a
közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása
közcél. A (2) bekezdés szerint a közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és
a helyi önkormányzatok feladata.
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gödöllő Város közművelődési
feladatairól szóló 26/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelet a Törvény rendelkezéseivel
összhangban a kötelező közművelődési feladatok közé sorolja többek között az ismeretszerző,
az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, a helyi társadalom
kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését, valamint a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását. A közművelődési feladatok
ellátásában közreműködő szervezeteket vesz az önkormányzat igénybe, akikkel fenntartói
megállapodást, Közművelődési megállapodást és támogatói megállapodást köthet.
Közművelődési megállapodás a helyi közművelődési rendeletben szereplő közművelődési egy
vagy több, teljes vagy rész közművelődési szakmai feladat ellátására is köthető. A
közművelődési megállapodás két szerződő fél közös szándékát, akaratát fejezi ki. Bármelyik
lehetséges szerződő fél kezdeményezheti a megállapodás megkötését.

A

gödöllői közművelődési,

kulturális életben nagy szerepet töltenek be a civil szervezetek,
közösségek. Munkájukat nagyban segíti a 2008-ban alakult akkor még
Autonómia Aktív Nevelést Támogató Egyesület, mostani nevén Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület. Az Egyesület nagyon fontos koordináló, segítő munkát végez.
önszerveződő

Az Egyesület kezdeményezésére Gödöllő város Képviselő-testületének és a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület közgyűlésének jóváhagyásával 2017. februárjában az Önkormányzat
Közművelődési együttműködési megállapodást kötött, hogy az általuk végzett tevékenység,
feladatellátás intézményesebb keretet kapjon. A tavalyi évben az együttműködési
megállapodást a két szerződő fél felülvizsgálta és újabb egy évre megkötötte. Az eddigi jó
együttműködésre való tekintettel az egyesület elnöksége 2019 évre is javasolja a
megállapodás újbóli megkötését.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Gödöllő,

2019. április

HATÁROZATI JAVASLAT

Gödöllő

Város Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képző, a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesülettel megkötött Közművelődési Együttműködési Megállapodást. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közművelődési Együttműködési
Megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

a megállapodás megkötésére 2019. április 30.

Dr. Gémesi György polgármester

KÖZMŰVELŐDÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Gödöllő Város Önkormányzata (címe: 2100 Gödöllő Szabadság tér
7., képviselője: Dr. Gémesi György polgármester, adószám: 15731261-2-13., továbbiakban
Önkormányzat/
másrészről

a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület (székhelye: 2100 Gödöllő, Szabadság út
23., adószáma: 19651707-1-13, bejegyzés száma: 3084/2009, képviselője: Six Edit)

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:
Gödöllő Város Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX.

törvény 13. §-a 7. pontjában és a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásokról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdésében meghatározott
közművelődési tevékenységek megvalósítása érdekében jelen megállapodás aláírásával a
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület által gondoskodik a városi közéletben jelen lévő
kulturális életben megjelenő civil szerveztek, önszerveződő közösségek tevékenységének
támogatásáról.
Jelen megállapodás célja, hogy a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület minden tagja és a
gödöllői kulturális életben részt vevő más helyi egyesületek, szervezetek, gazdasági
társaságok közötti kapcsolatrendszer erősödjön, az együttműködési mechanizmusok
szervezettek, összehangoltak legyenek és tartalmuk pontosan körülhatárolt legyen.
Jelen megállapodás alapelve a kölcsönösség, melynek célja, hogy a helyi közösség kulturális,
közművelődés iránti igényeinek kielégítése és jobbá tétele érdekében történjen. A civil
szervezetek és az önkormányzat közötti kapcsolat kettős feladata, hogy az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátását elősegítse, egyúttal a civil szervezetek önállóságát,
autonómiáját biztosítsa.

Gödöllő Város Önkormányzata a Megállapodás keretein belül vállalja, hogy:

Az Önkormányzat a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület koordinációs
felügyelete alatt a helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek
rendelkezésére bocsátja a természetben a Szabadság út 23. szám alatt található
Civil Ház elnevezésű ingatlant, ahol a civil szerveződések kulturális
tevékenységüket zavartalanul folytathatják. A munkavégzéshez és a folyamatos
működéshez biztosítja a Civil Ház fenntartásának költségeit, kérés esetén technikai
eszközökkel segíti a programok zavartalan lefolytatását.
A gödöllői civil szervezetek számára kérés esetén biztosítja a Civil Ház (2100
Gödöllő Szabadság út 23.) alatt található ingatlan székhelyként történő
bejegyzését,

Éves költségvetésében pályázati rendszerben fonást biztosít a helyi civil
szervezetek támogatására. A pályázatok elbírálása során kikéri a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület vezetőségének véleményét.
A helyi önkormányzat feladat és hatáskörébe tartozó civil szervezeteket érintő
kérdés megvitatása esetén a döntés meghozatala előtt egyeztet a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület vezetőségével.
Az önkormányzat a civil szervezetek munkájának segítése érdekében félállású
civil referenst alkalmaz, aki biztosítja a rendszeres kapcsolattartást a Gödöllői
Civil Kerekasztal Egyesülettel is.

A

Gödöllői

Civil Kerekasztal Egyesület a Megállapodás keretein belül vállalja:

Az egyesület alapszabályában szereplő tevékenységek megvalósítását, különös
tekintettel a civil szervezeteket érintő kulturális, közművelődést szolgáló
tevékenységek megszervezésére.
A

gödöllői

civil közösségi tér működtetését, melynek keretein belül

a. befogadja a civil szervezetek, informális és önszerveződő közösségek programjait - a
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vezetőségének döntése alapján - és lehetőséget
biztosít számukra a Szabadság út 23. szám alatti ingatlanban tevékenységük
folytatására;
b. civil szervezetek számára különböző nagyszabású közösségi, kulturális és egyéb
programokat szervez (Civil Utca, Civil Piknik, Civil Karácsony)
c. támogatja az ismeretszerző, az amatőr alkotó művelődő közösségek tevékenységét,
segítséget nyújt rendezvényeik megvalósításában
d. építi a civil szervezetek hálózatát;
e. helyi civil szervezetek és tagjaik számára információt szolgáltat, különös tekintettel a
civil szervezeteket érintő pályázati lehetőségekre való felhívással;
f. civil szervezetek számára civil szakmai előadásokat szervez;
g. nyilvános civil adatbázist és honlapot működtet (http://godolloi-civilek.hu), ahol
biztosítja a - kulturális, szociális és egyéb érdekek mentén alakult - civil szervezetek
bemutatkozásának lehetőségét, valamint közzétesz híreket, információkat az aktív
civil élet eseményeiről, programjairól és ezzel biztosítja a nyilvánosságot
h. a Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület tagszervezeteinek és más helyi civil
szervezeteknek és önszerveződő közösségeknek szolgáltatásokat nyújt;
1. segíti, mentorálja a civil szervezetek, informális és önszerveződő közösségek
pályázását;
J. segítséget nyújt szabadidős klubok (gyermek, ifjúsági, nyugdíjas, stb.)
rendezvényeinek megvalósításában;
k. segíti, szervezi egyének, közösségek tagjai bármely formában való tanulását;
1. helyi társadalomfejlesztő tervezőmunkát folytat és segíti azt;
m. filmvetítéseket és ehhez kapcsolódóan szakmai célú beszélgető köröket szervez;

n. kiállításokat szervez, fellépéseket biztosít, rendezvények megvalósításában nyújt
segítséget a kultúra területén;
o. úti beszámolókat rendez a civil szervezetek képv~selőinek Gödöllő testvérvárosaiban
tett látogatásairól;
p. rendszeresen könyvcsere programot működtet a Civil Házban.

- A Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott
ingatlant rendeltetésszerűen használja, a közművelődési feladat megvalósítása
érdekében kapott eszközöket óvja. A házat használó civil szervezeteknek önálló
bejárást (saját kulcsot) biztosít, akik a honlapon is közzétett házirend ismeretében
felelősséget vállalnak az ingatlan és a benne található vagyontárgyakat illetően. A
Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület a Civil Ház nyitva tartásáról minden nap 13-17
óra között gondoskodik, ezen túl kérés esetén előre egyeztetett időpontokban biztosítja
a Ház nyitva tartását.
Aktívan részt vesz az önkormányzat által kiírt civil szervezetek támogatására szolgáló
pályázatok érdekeltekhez való eljuttatásában, segíti az egyesületszerűen, klubszerűen
működő közösségek pályázását, részt vesz a pályázatok értékelésében.
Munkájáról rendszeresen tájékoztatja az Önkormányzatot, valamint honlapján,
hírlevelekben és a helyi sajtóban megjelenő cikkekben a város polgárait.

E megállapodás teljesítése érdekében a szerződő felek szoros együttműködésre kötelesek. E
megállapodás egy évre, 2020. április 30-ig szól. Az Önkormányzat és a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület minden évben felülvizsgálja a megállapodást. A megállapodás év
közben bármelyik fél kezdeményezésére módosítható.
Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Felek a 2013. évi V.
törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Jelen 3 darab, egymással megegyező megállapodást, amelyből az Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesületet 1 példány, az Önkormányzatot 2 példány illet meg, a Felek képviselői, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Gödöllő,

2019. április

„

"

Gödöllő Város Önkormányzata

Dr. Gémesi György

Gödöllői

Civil Kerekasztal Egyesület
Six Edit

