
Pályázat 
 

közművelődési feladatok ellátására 
 

 
Ópályi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

jogszabály szerint települési önkormányzati közművelődési feladatellátás 
átadására. A pályázat célja az, hogy az Önkormányzatnak a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 76.§-ában meghatározott 
közművelődési feladatai, továbbá a Tv. 79. §-ában, valamint Ópályi Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2011 II. 14. számú 
Közmüvelődési    rendeletében /a továbbiakban: Rendelet/ meghatározott, az 
Önkormányzatot terhelő közművelődési feladat-ellátási és közösségi színtér 
biztosítása kötelezettségei teljesítésének feladatát, és ezzel együtt az 
önkormányzati tulajdonú Művelődési Ház, Falusi Múzeum és Falusi Galéria 
cél szerinti üzemeltetését, az Önkormányzat a nyertes pályázónak – az 
egymással kötött közművelődési megállapodásban foglaltak szerint átadja.  

 
1. A közművelődési megállapodással létrehozott jogviszony hatálya 
2011.március 31- 2016 március 31-ig, 5 évre  áll fenn.  Az Önkormányzat a 
pályázat céljaként rögzített feladatok ellátásához a közművelődési 
feladatellátás éves önkormányzati támogatásának teljes összegét, évi 4 millió 
Ft.-ot  támogatásként biztosít a nyertes pályázónak.  

 
2. A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közreműködő 
személyektől megkövetelt szakképzettség: felsőfokú közművelődési, 
pedagógus, közösségfejlesztő szakember biztosítása.  

 
Pályázók lehetnek azok a jogi személyek (társadalmi szervezet, alapítvány, 
gazdasági társaság) és magánszemélyek (vállalkozó),  akikkel a Tv. 78.-79. §-
ai alapján   közművelődési megállapodás köthető.   

 
 A pályázó csak olyan fentiekben felsorolt szervezet, vagy magánszemély lehet, 
aki, amely a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik, alapító 
okiratában szerepel a közművelődési tevékenység, valamint a közösségi 
szintéren végzett tevékenység. 
  
A pályázatnak tartalmaznia kell:  
1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet.  
2. a pályázó szakmai tapasztalatának, referenciáinak, eddigi közművelődési, 
közösségi  színtéren Ópályiban végzett tevékenységének bemutatását.  



 
A pályázathoz mellékelni kell:  
 
1. a pályázó közművelődési feladatellátásra vonatkozó jogosultságának 
igazolására szolgáló dokumentumok másolatát,  - non-profit szervezetek 
esetében a bírósági bejegyzést igazoló okirat másolatát, az alapszabály, illetve 
alapító okirat másolatát, - gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés, 
vagy a társasági szerződés másolatát, - vállalkozók esetében a vállalkozói 
igazolvány másolatát, - a feladatot ellátó személy(ek) azon képesítési, ill. 
szakképzettségi okiratainak másolatát, amelyek tanúsítják a feladatellátásra való 
jogosultságot.  
 
2. nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség 
fennállásáról, vagy annak hiányáról, továbbá arról, hogy a hivatkozott törvény 
8.§ (1) bekezdés szerinti feltételek bármelyikének megvalósulása esetén, eleget 
tesz a törvény idézett szakasza (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségének.  
 
3. Az elmúlt három évről szóló közhasznúsági jelentést. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011 március 4 péntek 13.00 óra. 
 
A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó 
pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.  
 
A pályázatokat Ópályi Község Önkormányzata, Erdélyi Miklós polgármester 
címére (4821 Ópályi, Árpád út 1-3) kell  benyújtani.  
 
A pályázatok elbírálásának határideje: 2011 március 7-ei képviselő-testületi 
ülés.  
 
A pályázat megtekinthető a www.opalyi.hu honlapon és a hivatal hirdető 
tábláján. 
 
A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázó írásbeli értesítést kap. 
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ a Polgármesteri Hivatalban 
Erdélyi Miklós polgármestertől kérhető.  
 
Ópályi 2011-02-15 
 
 
   Erdélyi Miklós                                                      Gergely Lajos 
     Polgármester                                                       mb. körjegyző 



 


