
Megállapodás
közművelődési feladatellátásra és finanszírozásra 

mely létrejött egyrészről
Meződ Község Önkormányzata (7370 Meződ, Ságvári utca 34., képviseletében Merk Zsolt 
polgármester) és
Varga Község Önkormányzata (7370 Varga, Fő utca 32., képviseletében Lukácsné Lembach 
Anita)
mint megbízók, másrészről
Felsőegerszeg Község Önkormányzata (7370 Felsőegerszeg, Fő utca 8., képviseletében Herke 
Csaba polgármester), mint megbízott
között a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt kötelező önkormányzati feladat, 
a közművelődési feladatok közös ellátása érdekében az alábbiak szerint.

1. A megállapodó felek a településeiken a közösségi színtér működtetése, továbbá a helyi
közösségi művelődés szervezése és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 
biztosítása érdekében közösen biztosítják a szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező 
személy (a továbbiakban: közművelődési szakember) foglalkoztatását. A megbízók
felhatalmazzák Felsőegerszeg Község Önkormányzatát közművelődési szakember 
foglalkoztatására heti 30 órás jogviszonyban.

2. A közművelődési feladatellátáshoz a közművelődési színteret mindhárom önkormányzat saját 
településén biztosítja.

3. A közművelődési szakember feladata: művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 
működésük támogatása, fejlődésük segítése, bemutatkozási lehetőségek, helyi közművelődési 
rendezvények szervezése. Feladata az éves szolgáltatási terv előkészítése, közreműködik az éves 
közművelődési statisztika elkészítésében.

4. A megállapodó felek a közművelődési szakember foglalkoztatásának költségeit -  beleértve az 
utazási költséget is -  a felek közösen biztosítják az alábbi arányban:
Meződ Község Önkormányzata: 1/6 rész 
Varga Község Önkormányzata: 2/6 rész 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata: 3/6 rész.
5. A megbízók a 4. pont alapján fizetett foglalkoztatási költség hozzájárulásukat havonta -  a 
tárgyhónap 25. napjáig -  kötelesek megfizetni a megbízottnak, a megbízott költségterve alapján. 
A megbízó legkésőbb az éves zárszámadása elfogadásáig köteles az előző éves hozzájárulással 
elszámolni.

6. A jelen megállapodás 2020. november 1. napjától hatályos, határozatlan időre jött létre, azt a 
felek a költségvetési év végével, 3 hónappal korábban írásban közölt felmondással szüntethetik 
meg.

Felsőegerszeg, 2020. október..
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Herke Csaba 
polgármester 
Felsőegerszeg



Kérelem

az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 13/A. §. (2) bek. alapján nem szociális
ellátásként juttatott támogatás elnyerésére.

Támogatást igénylő szervezet neve: 

Címe:

Képviselője:

Cégbírósági bejegyzés száma:

Adószám:

Az igényelt támogatás összege:

A támogatott cél megnevezése, 
indoklása:
A szervezet 2020. évi működési céljaira.

Sásdi Polgárőr Egyesület 

7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 

Bíró Józsefné 

02-02-0002050 

18320585-1-02 

20.000,-Ft

Dátum: Sásd, 2020. október 06.



M e g á l l a p o d á s

mely létrejött egyrészről Felsőegerszeg Község Önkormányzata 7370 Felsőegerszeg, Fő u. 
8., adószám: 15555290-2-02, képviseletében: Herke Csaba polgármester, (továbbiakban: 
támogató), másrészről a támogatásban részesülő szervezet neve: Sásdi Polgárőr Egyesület, 
címe: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32., adószám: 18320585-1-02, képviseletében: Bíró 
Józsefné elnök, (továbbiakban: támogatott) között az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV 
tv. VI. fejezete, alapján (továbbiakban: Áht.) juttatott támogatás igénybevételéről az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. / Támogató a képviselő-testülete 43/2020. (X.07.) önkormányzati határozata alapján a
támogatott részére, kérelmére az ott meghatározott célra 20.000.-Ft egyszeri 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2. / A támogató a támogatott részére a megítélt támogatást a jelen megállapodás aláírását
követő 8 napon belül kifizeti.

3. / A támogatott a részére nyújtott támogatást az 1./ pont szerinti célra céljelleggel kapja,
melynek felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévet követő év május 31. napjáig.

AJ  A támogatott az előző pontban előirt számadási kötelezettségének teljesítéséhez köteles 
számlamásolatokat becsatolni.

5. / Fia a támogatott egy költségvetési évre rendszeres jelleggel kap támogatást, akkor az
előző pontban előírt kötelezettségét a támogatási évre vonatkozó mérlegbeszámoló 
becsatolásával teljesítheti.

6. / A támogatott tudomásul veszi, hogy számadási kötelezettségének nem teljesítése esetén
e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további finanszírozást, támogatást 
felfüggeszti, illetve a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű 
felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. / Ha a támogatott a felszólítás ellenére sem teljesíti számadási kötelezettségét, akkor
támogató vélelmezheti, hogy a támogatást a támogatott nem rendeltetésszerűen 
használta fel. Ebben az esetben az előző pontban foglaltak alkalmazhatók.

8. / A támogatott tudomásul veszi, hogy támogató felé fennálló köztartozása esetén a
támogatás folyósítása felfüggeszthető, illetve a támogatás összegébe a tartozás 
beszámítható.

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Dátum: Felsőegerszeg, 2020. október 08.


