PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MŰVELŐDÉSI HÁZ HASZNOSÍTÁSÁRA
Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Petőfi Sándor
Művelődési Ház közművelődési megállapodás keretében történő üzemeltetésére, 2014. január
1-jétől 1+2 éves időtartamra (az első év után felülvizsgálat, majd annak eredményétől függően
2 évre meghosszabbítás).
Az ingatlan Szigetújfalu Vasút u. 24. szám alatt helyezkedik el -1683 m 2-es telken, 1245 m2
hasznos alapterületen.
Pályázatot nyújthat be
bármely magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet az alábbi feltételek elfogadása
esetében:
A pályázónak rendelkeznie kell a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendeletben, valamint a 2/1993.
(I.30.) MKM rendeletben előírt képesítési feltételekkel, ennek hiányában biztosítja a
képesítési előírásoknak megfelelő szakember bevonását.
A nyertes pályázó (a továbbiakban: üzemeltető) köteles külön térítés nélkül biztosítani a
Művelődési Házon belül az alábbi intézmények, civil szervezetek működését, illetve azok
rendezvényeinek megrendezését a megfelelő helyiség biztosításával (az alábbi felsorolásba az
1+2 éves üzemeltetési idő alatt a községben alakuló civil szervezet, intézmény
önkormányzattal való egyeztetés utáni rendezvénye(i) is beleértendők):
- Könyvtár
- Alapfokú művészeti iskola
Évzáró, gálaest
- Amatőr művészeti csoportok
Próbák
- Magyarországi Német Népi Kultúráért Egyesület
Testvértelepülések találkozója
Táncos mikulás
Táncos évzáró vacsora
- Tánccsoportok
Próbák
- Zenebarátok Kórusa
Próbák
Kórustalálkozó
- I.Z.É.
Újévi koncert
Koncert
-Colour Táncegyesület
Próbák
Évi 2 jótékonysági rendezvény
- Móra Ferenc Általános Iskola
Összevont szülői értekezlet
Szavalóverseny
Projektnap
Karácsonyi gyermek műsor
Farsang
Suli gála
Ballagás
Évzáró
Külföldi vendégcsoportok fellépései
Móra vetélkedők,
Próbák, megemlékezések
KI MIT TUD
- Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde
Farsang
Ballagás
- Német Nemzetiségi Önkormányzat Szigetújfalu rendezvényei
- Német nemzetiségi Kultúregyesület Szigetújfalu rendezvényei
- A községben működő civil szervezetek és egyesületek jubileumi rendezvényei
Üzemeltető külön térítés nélkül köteles biztosítani az épületbe magánszemélyek által beépített
hangosító berendezések használatához szükséges helyiségeket.

Az üzemeltető külön térítés nélkül köteles biztosítani az alábbi önkormányzati rendezvények
megszervezéséhez szükséges helyiségeket:
- Közmeghallgatás
- Március 15-i, október 23-i ünnepségek
- Nőnapi ünnepség
- Nyugdíjas Karácsony
- További 3-4 alkalommal az önkormányzat által jelzett rendezvényekre.
- Véradás (több alkalommal)
- Tüdőszűrés
- Ruhaosztás
Az üzemeltető külön térítés nélkül köteles biztosítani a község civil szervezetei által a
kialakult szokások szerinti rendezvények megszervezésére az intézményt az alábbi
alkalmakra:
- Búcsúbál
- Farsangi Bál
- Húsvéti Bál
- Férfi Bál
A Művelődési Ház működtetéséhez a képviselő-testület éves szinten 4.500.000,- Ft-ot
biztosít, mely a közüzemi díjakkal csökkentetten, havi bontásban kerül kifizetésre.
Az üzemeltetőnek joga van az épület rendeltetésszerű használata mellett, a Ház profiljának
megfelelő rendezvények szervezéséhez, melyből származó bevétel teljes mértékben megilleti.
A rendezvények hangosítása a Művelődési Ház üzemeltetőjének feladata és költsége.
A Házban működő büfé működtetése, annak esetleges továbbadása kizárólagosan az
üzemeltetőt illeti, viseli annak terheit és szedi hasznait, kivéve az évente 1-1 esetben
megrendezésre kerülő bálok alkalmával.
Üzemeltető köteles a Házat a jógazda gondosságával kezelni.
A kisebb belső karbantartási munkálatok elvégzése (pl. festés, mázolás) 250.000 Ft
összeghatárig, valamint a berendezési tárgyak, felszerelési eszközök megóvása, illetve az
ezekben bekövetkezett károk javítása teljes egészében üzemeltetőt terhelik.
A 250.000,-Ft érték feletti belső felújítások és eszközbeszerzések 50%-ban üzemeltetőt
terhelik, de a képviselő-testület évente maximum 500.000,-Ft-ot különít el az ilyen
munkálatokra, mely legkésőbb tárgyév októberében meghozott, eseti képviselő-testületi
döntéssel átvihető és halmozottan felhasználható a tárgyévet következő évben.
Az önkormányzat feladata a külső karbantartási munkák elvégzése.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A pályázat benyújtásának helye: személyesen vagy postai úton a Szigetújfalui
Polgármesteri Hivatal (2319 Szigetújfalu, Fő út 45.) címére történő eljuttatással.
A pályázatról felvilágosítást ad Paulheim Vilmos polgármester a 06-24-543-000-as
telefonszámon.
A pályázat elbírálása:
A pályázatot benyújtókkal személyes meghallgatásra kerül sor a képviselő-testület Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottsága, valamint Kulturális és Igazgatási Bizottsága összevont ülésén.
A nyertes pályázó megbízása Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.
november 27-i soros ülésén történik.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Szigetújfalu Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

