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(hangszalagos rögzítéssel) 

 
 
 
Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. 

január 6-i rendkívüli nyílt  üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester 

Novák Kovács Zsolt alpolgármester 
Érsek Enikő képviselő 
Etelvári Zoltán képviselő 
Macsim András képviselő 
Tóth Béla képviselő (6 fő) 

 
Állandó meghívottak: Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Szenci György aljegyző-

okmányiroda vezető, Harmath Józsefné gazdasági osztály-
vezető, Varnyu Péter hatósági osztályvezető, Szőnyegi Lajos 
műszaki osztályvezető, Varga István pályázati és közbeszer-
zési referens, Pirosné Kocsis Anna szakreferens, Kristóf Ve-
ronika jegyzőkönyvvezető. 

 
Média:  Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól, Mosoly Tv videofelvétel ké-

szítésével 
 
 
 
 
Dr. Sükösd Tamás : Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a 

képviselőtestület rendkívüli nyílt ülését 0900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a kép-
viselőtestület 6 jelenlévő taggal határozatképes.  

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Etelvári Zoltán képviselőt megválasztani.  
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen 
(egyhangú) szavazattal elfogadta.  

Másik jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Tóth Béla képviselőt.  
Szavazásra teszi fel a javaslat elfogadását. A képviselőtestület a javaslatot 6 igen 
(egyhangú) szavazattal elfogadta. 

Elmondja, hogy az írásbelivel egyezően kettő napirendi pont van, és szavazásra teszi 
fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását.  
A képviselőtestület 6 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 

 
 
N a p i r e n d :  
 

1.) Sárbogárd város központjának megújítására pályázat benyújtása (KDOP-3.1.1/B-11) 
Előadó: polgármester 

 
2.) Az Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesülettel kötött közművelődési megál-

lapodás felmondása, a Pusztegresi Klub további működtetése 
Előadó: polgármester 

 
 

A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására. 
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1.) Sárbogárd város központjának megújítására pályá zat benyújtása (KDOP-
3.1.1/B-11) 
Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás : Ennél a pályázatnál pár dolgot szükségesnek tart elmondani. Az egyik, 

hogy a képviselőtestület már korábban döntött arról, hogy ezen a pályázaton indulni kí-
ván. Ezt az előterjesztést igen hosszú társadalmasítási folyamat előzte meg. Az integ-
rált városfejlesztési stratégia, és a megvalósítási tanulmány elkészült. A kiíró szerve-
zettel számos egyeztetést folytattak, ezek közül a legutóbbi tegnap (2012. január 5.) mint-
egy délben ért véget. Akkor alakultak ki a pontos számok. Ennek a városközpont reha-
bilitációs pályázatnak a bruttó összege 231 201 275 Ft, amiből 200 000 000 Ft körüli 
összeg lenne a támogatás összege, amire pályáznak. A pályázatban konzorciumi part-
ner a Római Katolikus Egyház, akik saját erő felajánlása mellett együtt kívánnak mű-
ködni velük. Itt természetesen nem azért került kiválasztásra a Római Katolikus Egy-
ház, mert szimpatikusabb a többinél, hanem azon egyszerű oknál fogva, hogy becsa-
tolható volt ebbe a városközponti rendszerbe, illetve egy részleges felújítás még elvé-
gezhető, mert a református templom gyakorlatilag kész van, az evangélikus imaház 
meg új. Ebben a tekintetben ott nehezebb lett volna a két ingatlant bevonni. A pályá-
zatnak az akcióterülete nem változott, itt a Hősök terén és környékén valósulnának 
meg a beruházások, valamint részben a József Attila utcában is. De a tartalmi döntést, 
– mégegyszer hangsúlyozza – nem most hozzák. Azt már meghozták korábban.  
Elmondja, hogy erre a döntésre azért van szükség, mert az összegszerűség pontosítá-
sát követően a pályázatnak része kell, hogy legyen egy egész pontos számokkal alá-
támasztott képviselőtestületi határozat. A felújítások vonatkozásában ahol szükséges, 
Sárbogárd Város Önkormányzata rendelkezik jogerős építési engedélyekkel. Ebben a 
tekintetben hatóságilag is megfelelnek az elképzelések a vonatkozó jogszabályoknak.  

A napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizott-
ság. A bizottság elnökét kéri, ismertesse, hogy milyen módon foglaltak állást a napi-
rendi ponttal kapcsolatban. 

Tóth Béla : a bizottság 4 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot, és elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek. 

A napirendhez hozzászólás nem volt.  

Dr. Sükösd Tamás : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 

A képviselőtestület 6 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
1/2012.(I.06.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Sárbogárd vá-
ros központjának megújítására pályázat benyújtása (KDOP-3.1.1/B-
11)” tárgyú előterjesztést megtárgyalta. 
 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közép-
Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Értékmegőrző 
és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10 000 fő feletti és 20 000 fő 
alatti városokban” című (kódszám. KDOP-3.1.1/B-11) pályázati felhí-
vásra a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközséggel közösen, kon-
zorciumi formában pályázat benyújtását határozta el.  
 
A konzorcium vezetője: Sárbogárd Város Önkormányzata 
 
Konzorciumi partner: Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség 
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A projekt címe: „Újratervezés” - Sárbogárd város központjának meg-

újítása 
 
A pályázat célja: Sárbogárd Város központi városrészének megújítá-

sa  
 
A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: a projekt Sárbo-

gárd település közigazgatási területén az alábbi utcákat érinti: 
Hősök tere, József Attila utca, Ady Endre utca 

 
A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
 

József Attila utca 522 
József Attila utca 554/2 
Hősök tere 622 
Hősök tere 655 
Hősök tere 656 
Hősök tere 657 
Hősök tere 658/2 
Hősök tere 658/3 
Ady Endre utca 690/33 

 
A pályázati konstrukció száma: KDOP-3.1.1/B-11 
A projekt összes költsége: 233.581.661 Ft 
A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 

231.201.275 Ft 
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számsze-

rű összege és forrása: 30.371.688 Ft 
 

A képviselőtestület a 209/2011 (VIII.26.) Kth. számú határozatával 
összhangban a fejlesztés megvalósításához szükséges saját forrás 
összegét az Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a 
ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati 
önrész összegét a költségvetésében elkülöníti. 

 
A pályázat benyújtásakor a ROP forrásból származó támogatás igé-

nyelt összege: 199.929.453 Ft 
 
 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
szükséges megállapodások megkötésére, nyilatkozatok megtételére 
és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 2012. január 16. 
Felelős: polgármester 
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2.) Az Összefogás Pusztaegres Jöv őjéért Egyesülettel kötött közm űvelődési 
megállapodás felmondása, a Pusztegresi Klub további  működtetése 
Előadó: polgármester 

 
Dr. Sükösd Tamás : Ez egy pályázati kiírás. Ennek a napirendi pontnak az indoka, hogy az 

Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesület kezdeményezte a közművelődési megál-
lapodás megszüntetését. Közművelődési megállapodásunk volt 5 évre, 2008. decem-
berével, ha jól emlékszem, tehát még volt belőle vissza. Az egyesület azt jelezte, hogy 
abból az összegből, amit a rendelkezésükre bocsátunk, nem tudják rentábilisan üze-
meltetni a klubot. Két fajta megszüntetési lehetőség van. Az egyszerűsítés jegyében 
született a határozati javaslat, tehát hogy közös megegyezéssel szűnjön meg, mert így 
három hónap alatt meg tud szűnni maga a megállapodás, és ez alatt az idő alatt pá-
lyáztathatunk, és reményeink szerint eredményes pályázatot követően lehet üzemelte-
tője a klubnak. Míg a rendes felmondás hat hónapot jelentett volna. De nyilván az 
egyesületnek azt a mondatát – szerintem – feltétlenül szükséges tolerálni, hogy ha azt 
mondják, ennyiből nem tudják ezt kigazdálkodni, akkor teljesen felesleges időtlen idő-
kig húzni a dolgot. Az előterjesztés második részében látható a pályázati kiírás, ame-
lyet azért hoztuk a rendkívüli ülésre, mert a rendes ülés után már nem lett volna arra 
idő, hogy ez úgy ki tudjon menni, hogy március 1-ig lezajlódjon a bírálat is, és egy fo-
lyamatos működést tudjunk biztosítani, így viszont ennek van esélye. Az előterjesztés-
ben szereplő összeg az egész éves összeg, ennek az időarányos részét kapja meg 
nyilván az új üzemeltető, mert értelem szerint nem teljes év lesz. Jól látszott a 
sárhatvani példánál is, hogy próbáljuk előkészíteni azt, hogy egy folyamatos üzem le-
gyen. Itt is van komolynak mondható bejegyzett társadalmi szervezet, amely érdeklődik 
az intézmény üzemeltetése iránt.  

Ezt a napirendet tárgyalta az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság. Az elnök és 
elnökhelyettes egyidejű távollétében tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság 
3 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta, és elfogadásra ajánlja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot. 

Etelvári Zoltán : Polgármester Úr, amikor olvastam én is ezt az 500 000 Ft-ot, meg kell 
mondjam őszintén, nem csodálkozom, hogy visszaadják a működtetést. 

Dr. Sükösd Tamás : nem ennyivel adták vissza, hanem ennek a duplájával. A 2012 évre vo-
natkozó összeg a költségvetési koncepció szerint elfogadott.  

Etelvári Zoltán : igen, 900 valamennyi volt.  

Dr. Sükösd Tamás : Egymillió 

Etelvári Zoltán : közel egymillió. Most nekem az a kérdésem Polgármester Úr, ha a követke-
ző, aki elnyeri ezt a pályázatot, és nem tudja működtetni az 500 000 forintból, – már 
pedig az én véleményem szerint nem fogja tudni működtetni – akkor az esetlegesen 
fölhalmozott közüzemi díjakat, úgy mint: gáz, villany, stb, akkor azt majd mi fizetjük, 
vagy ők? 

Dr. Sükösd Tamás : Következő a helyzet. Nincs fölhalmozás, mert havonta számoltatjuk el 
ezeket a szervezeteket. Illetve negyedévente szoktuk, de ha szükséges, akkor elszá-
moltatjuk havonta. Próbáljuk a társadalmi szervezeteket is nagykorúsítani, és erősen 
biztatni arra, hogy próbáljanak szert tenni, ha nem is nagy összegű, de saját bevételre. 
Mert nyilván az egy kényelmes állapot, hogy az önkormányzat fizeti a rezsit, és akkor 
úgymond egy adott intézménnyel meg én, mint társadalmi szervezeti vezető, kvázi jó-
tékonykodok. Tehát nem biztos, hogy jótékonykodni kell, meg kell szervezni úgy, hogy 
legyen annyi bevétel, hogy abból működtethető legyen a ház. Nyilván a pusztaegresi 
klubnak a problémája – a mostani vezetővel több alkalommal tárgyaltunk a jegyzőasz-
szonnyal együtt – a téli időszak. Nyilván nekik kifejezetten a gázfűtés a gondjuk. Ebben 
a vonatkozásban nem hiszem, hogy a következő pályázónak egyszerűbb lesz a dolga, 
de azt se gondolnám, hogy nem lehet ennél hatékonyabban működtetni. Saját bevétel 
elérésére azért lehet törekedni, meg azt gondolom, hogy el is lehet ebbe az irányba in-
dulni.  
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Etelvári Zoltán : Én nem ismerem a pusztaegresi életet, de képviselő asszonytól kérdezem, 
hogy ez hogy fog megvalósulni? Mert te ismered gondolom, ezt a részt. A mostani gaz-
dasági helyzetben különböző vásárokat tartani, meg bérbe adni a kultúrházat, Sárbo-
gárdon is elég nehéz. Gondolom, hogy ekkora nagy bevételeket, mint Sárbogárdon, 
Pusztaegresen nem lehet elérni. 

Dr. Sükösd Tamás : de a költség sem akkora. 

Etelvári Zoltán : Igaz a költség sem akkora, itt hatalmas költségek vannak. Szerinted? 

Érsek Enik ő: szerintem Zoli bácsi, aki nem akarja, az ne csinálja. 

Etelvári Zoltán : egyetértek veled 

Érsek Enik ő: aki ilyen foghúzás alapon csinálja az egészet, hogy muszájból, annak nem kell 
ott lennie. Szerintem, lehet, hogy most csúnya volt, amit mondtam, de lehet, hogy vala-
ki nagyobb örömmel végezné a kultúrház üzemeltetését, és szervezné a rendezvénye-
ket is. Én ezt így gondolom, ezt tömören elmondtam. Én így látom.  

Etelvári Zoltán : Jó köszönöm.  

A napirendhez több hozzászólás nem volt. 

Dr. Sükösd Tamás : szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat el-
fogadását. 

A képviselőtestület 6 igen (egyhangú)  szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
2/2012.(I.06.) Kth. sz. határozata 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az 
Összefogás Pusztaegres Jövőjéért Egyesülettel kötött közművelődési 
megállapodás felmondása, a Pusztaegresi Klub további működtetése” 
tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1. A képviselő-testület elfogadja a közművelődési megállapodás fel-

mondását közös megegyezéssel. Az Összefogás Pusztaegres 
Jövőjéért  Egyesülettel kötött közművelődési  megállapodás így 
2012. február 29-én megszűnik. A szerződés megszűnése után 
elszámolásra kerül sor, a közüzemi díjhátralékot az Önkormány-
zat nem veszi át. 

 
2. Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Pusztaegresi Klubot  a közművelődési feladat átadásával, 
közművelődési megállapodással kívánja továbbra is működtetni. 
Ennek értelmében a klub 5 éves üzemeltetésére pályázatot ír ki 
az alábbi tartalommal: 

 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzat közművelődési feladatairól szóló  27/2008. (X. 9.) ön-
kormányzati rendelet szerint pályázatot hirdet közművelődési fel-
adat-ellátás átadására az önkormányzati fenntartású Pusztaegresi  
Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemelte-
tésére. 
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A pályázat célja: 

 
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló   27/2008. (X. 
9.) önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat 
ellátása az alábbi feltételek  szerint: 

 
1. A Pusztaegresi Klub (7018 Sárbogárd-

Pusztaegres,Köztársaság tér 12.) /továbbiakban: Klub/az 
Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 
1997. évi CXL. törvény 76.§-ában meghatározott közműve-
lődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve a 27/02008. 
(X.9.)  önkormányzati rendelet /továbbiakban: Rendelet/ ér-
telmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében megfo-
galmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyer-
tes Pályázóval közművelődési megállapodást köt. 

 
2. A megállapodást a Klub üzemeltetésének rendezése, az 

Önkormányzat     kötelező  közművelődési feladatainak ellá-
tása érdekében kötik. 

 
 

3. Az Önkormányzat 2012. évi 500.000 Ft  támogatást biztosít 
az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellá-
tásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért. Az évi 
támogatási hozzájárulást negyedéves bontásban kerül uta-
lásra. 

 
4. A nyertes Pályázó köteles a támogatásról elsődlegesen a 

havi közüzemi számlák és a  fizetés teljesítését igazoló át-
utalás, csekk másolatának negyedévente a Polgármesteri 
Hivatal közművelődési referenséhez történő benyújtásával 
elszámolni a negyedévet követő hó 15. napjáig. 

 
 

5. A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gon-
doskodik a Rendelet  értelmében az alábbi    feladatok ellá-
tásáról: 

 
Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek ér-
dekében: 

- ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt, 
- helyismereti kiállításokat, rendezvényeket produkál,  
- a közösségi teret a településrész lakosainak ren-

delkezésére bocsátja. 
- támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, 

művelődési közösségek és civil szervezetek 
működését, azok tevékenységéhez, közösségi 
programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a 
helyszínt. 

- A Klub közművelődési szolgáltatásait a 
házszabályok betartásával minden lakos igénybe 
veheti. 

- A Nyugdíjas Klubnak ingyenesen biztosít helyet. 
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6. A Klub nyitva tartása a  megállapodás megkötésekor ér-
vényben lévő: heti 3 alkalommal pénteken, szombaton és 
vasárnap 18-24 óráig. A nyertes  Pályázó a nyitva tartási időt  
a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban  az 
intézmény heti nyitva tartási idejét a jelenlegi alá nem csök-
kentheti. 

 
7. A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet nem 

közművelődési  profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), 
ha az a szakmai munkát nem akadályozza. , éppen ezért a 
nem kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meg-
határozott nyitva tartási idején kívül zajlik. 

 
 

8. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy 
minimum a      tavalyi   év szintjén teljesüljenek. Amennyiben 
a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevé-
kenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az 
Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mér-
tékben csökkenti. 

 
9. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére, illetve a köz-

művelődési feladatok megvalósítására vonatkozó összes 
jogszabályt betartani,  így főképpen a kulturális javak védel-
méről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú 
tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat 
Rendeletét.  Gondoskodik az intézmény szakszerű működé-
séről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevé-
kenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és 
ismeretei szerint irányítja. 

 
A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában köz-
reműködő személyektől megkövetelt szakképzettség: leg-
alább középfokú közművelődési szakképesítés. 

 
10. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt köte-

lezettségeiért maga felel,  ugyancsak a működése alatt ke-
letkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a 
polgári jogi szabályok szerint felel. 

 
11. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli pénzügyi 

és szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, 
amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közműve-
lődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kö-
telezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a követke-
ző év feladatait, annak költségvetési támogatását. 

 
 

12. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsola-
tot tartja, és a     kontrollt végzi az Oktatási , Közművelődési 
és Sport Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal szakrefe-
rense. 
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13. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a 
külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át. 

 
 

14. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, 
javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetle-
ges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatá-
sához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását. 

 
15. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata. 

 
16. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény beren-

dezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi 
felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagá-
nak megóvásáról, javításáról, és pótlásáról. 
Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszere-
lések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az 
eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a sa-
ját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a 
nyertes Pályázót. 

 
17. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár sze-

rint el kell számolni. 
 

18. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési 
kiadásokat. 

 
 

19. A Klubot az Önkormányzat 2012. március  1-jétől 2017. 
március 1-ig adja át működtetésre. 

 
20. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös 

megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év 
végével módosítható, illetve felbontható. 

 
 

21. A közművelődési megállapodás megszűnik: 
•••• a megállapodásban megállapított határidő 

lejártával 
•••• a tevékenység folytatására való jogosultság 

elvesztésével 
•••• az Önkormányzat kezdeményezésére a nála 

fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás érték-aránytalanná 
válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási 
idővel 

•••• a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála 
fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy 
szolgáltatás-ellenszolgáltatás érték-aránytalanná 
válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási 
idővel. 

 
22. A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámo-

lás esetén a  közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem 
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veszi át azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevé-
kenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kiha-
tását is a nyertes Pályázó viseli. 

 
A pályázók köre: 

 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a  helyi rendelet 5.§ 
(2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető: 
1. jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági 

társaság) 
2. magánszeméllyel (vállalkozó) 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 
1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet 
2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési 

tevékenység bemutatását, a közreműködő közművelődési 
szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt 

3. a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság 
igazolására szolgáló dokumentumok másolatát: 

-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló ok-
irat másolata, az alapszabály, illetve ala-
pító okirat másolata 

-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági 
szerződés másolata 

-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata 
4. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok 

elvégzésének vállalásáról, az adott  feltételek elfogadásáról 
(melyek a közművelődési megállapodás részét fogják 
képezni) 

5. nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások  
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti 
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról 

6. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások  
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8.§ (1) 
bekezdés szerinti érintettségről 

 
A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalma-
zó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30. 
 
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármes-
teri Hivatal, 7000, Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani. 
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. február 10. 
 
A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapo-
dást köt. A feladatellátásának kezdete: 2012. március 1. 
 
A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesí-
tünk 2012. február 24. 
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Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensé-
től (7000, Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.). 
 
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról gondoskodjon, a 
pályázatokat a benyújtási határidőt követően terjessze elbírálásra a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő:  elszámolásra: február  29. 
 kiírásra, közzétételre: azonnal 
 elbírálásra: a pályázat benyújtási határidejét követő első 

képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

A rendkívüli ülésen több napirend nem volt,  
Dr. Sükösd Tamás köszöni a részvételt, és 0915 órakor az ülést bezárta.  

 
 
 
 
 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
 Dr. Sükösd Tamás Demeterné Dr. Venicz Anita 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 Etelvári Zoltán Tóth Béla 
 képviselő, jkv. hitelesítő képviselő, jkv. hitelesítő 

 


