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Dunaújváros MJV Közgyűlése 344/2017. (V.18.) határozatának melléklete 

 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött egyrészről Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviselő: 
Cserna Gábor polgármester, székhelye: 2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.) (továbbiakban: 
Önkormányzat) és az MMK Nonprofit Kft. (képviselő: Kováts Rózsa ügyvezető-igazgató, 
székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.) (továbbiakban: Feladatellátó) 
között az 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Törvény) 79. §, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 39/1999.(XII.3.) KR számú rendelete 3. §-a alapján az 
alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

Előzmények: 

2002. április 2-án Közművelődési megállapodás jött létre Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az MMK Nonprofit Kft. jogelődje a Munkásművelődési Központ Kht. 
között, amelyet felek 2004. november 8-án, és 2010. március 16-án módosítottak. Az 
Önkormányzat a Közművelődési megállapodásban megbízta Feladatellátót és Feladatellátó 
elvállalta, hogy Dunaújvárosban szakszerűen és folyamatosan közművelődési feladatokat lát 
el. 

Szerződő felek megállapodtak, hogy az Önkormányzat a közművelődési feladatok 
színvonalas ellátására a Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11. szám alatti 54/5 helyrajzi 
számú 5.484 m2 belterületi Önkormányzati tulajdonú ingatlant (földterület felépítménnyel 
továbbiakban: művelődési központ) Feladatellátó kizárólagos térítésmentes használatába 
adta, ismert, megtekintett állapotban. Az ingatlan per-, teher- és igénymentes, azt adó vagy 
adók módjára behajtható köztartozás nem terhelte. Felek rögzítették, hogy Feladatellátó 
szerződéskötéskor birtokban volt, a megállapodás aláírásától kezdődően szedte az ingatlan 
hasznait, és viselte annak fenntartásával járó valamennyi közterhet, és a kárveszélyt. 
Szerződő felek megállapodtak, hogy a használati jog az ingatlan-nyilvántartásban nem került 
feltüntetésre, az átadott ingatlant zálogjoggal terhelni nem lehet. 

A megállapodás tárgya: 

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás a 2002. április 2-án kötött 
Közművelődési megállapodás alapján, jogfolytonosan, a szerződés keltezésének 
időpontjában aktuális viszonyok és állapotok figyelembevételével készült. 

2. Az Önkormányzat megbízza Feladatellátót és Feladatellátó elvállalja, hogy 
Dunaújvárosban szakszerűen és folyamatosan ellátja az alábbi közművelődési feladatokat: 

 alkotó és előadó művészeti közösségek életre hívását és működésük segítését, 
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 művészeti, ismeretterjesztő és egyéb szabadidős csoportok, együttesek, körök, 

klubok és más közösségek tartalmi munkájának szakmai segítését, anyagi és 

infrastrukturális támogatását, 

 a város kulturális értékeinek bemutatását, ismertté tételét, 

 különböző korosztályok (kiemelten az ifjúsági és gyermek korosztály) számára a  

szórakozás kulturált lehetőségeinek biztosítását, 

  iskolarendszeren kívüli tanfolyamok szervezését, 

  ismeretterjesztő és művészeti előadások és előadássorozatok szervezését, 

  ismeretterjesztő és művészeti kiállítások megrendezését, 

  rekreációs, szabadidős és sportrendezvények szervezését.  

3. Feladatellátó 

a.) kötelezettséget vállal arra, hogy Önkormányzati rendeletben foglalt, a közművelődési 
megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő 
lehetőségét és a Törvény 2-4.§-aiban meghatározott alapelvek érvényesülését, 

b.) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában 
foglalkoztatott közművelődési szakemberek szakképesítése tekintetében a többször 
módosított 2/1993. (1.30.) MKM rendelet követelményeit alkalmazza, 

c.) kötelezettséget vállal arra, hogy minden év januárjában beszámolót készít az előző évi 
szakmai feladatok végrehajtásáról, és munkatervet a tárgyévi feladatokról, amelyeket az 
Önkormányzat részére február 1-jéig megküld, 

d.) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 
adatszolgáltatást a központi statisztikai szerv és az Önkormányzat részére biztosítja, 

e.) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül 
a Törvény és a helyi közművelődésről szóló Önkormányzati rendelet céljaival egyező 
művelődési szolgáltatásokat kínáljon. Eseti döntés alapján jogosult arra, hogy 
Önkormányzati támogatással a központi közművelődési pályázatokon részt vegyen. 

4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 2. pontban részletezett közművelődési feladatok 
ellátása érdekében: 

a.) Feladatellátó számára a mindenkori költségvetésében megállapított mértékű fedezetet 
biztosít. 

b.) Feladatellátó számlájára az éves támogatás 1/12-ét minden hónap 5. napjáig átutalja. Az 
Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének megalkotásáig az előző évi támogatási 
összeg 1/12-ét utalja, a következő hónapban a tárgyévi összeg időarányos részére egyenlíti 
ki az átutalt támogatás mértékét. 

5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingó és ingatlan vagyontárgyak fenntartásával, 
üzemeltetésével, karbantartásával (állagmegóvás) járó valamennyi költség Feladatellátót 
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terheli. Az értéknövelő beruházásokat az Önkormányzattal kötött külön megállapodás 
alapján jogosult elvégezni, mely megállapodás az elszámolás rendjét tartalmazza. E 
megállapodás hiányában Feladatellátó a jogviszony bármely okból történő megszűnésekor 
beszámításra nem jogosult. 

6. Feladatellátó a kötelező közművelődési feladatok ellátását biztosító eszközök beszerzését 
saját forrásból biztosítja, jelen megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén 
könyvszerinti értéken köteles átadni az Önkormányzat részére, értékbeszámítás mellett. 

7. Szerződő felek megállapodnak, hogy Feladatellátó a művelődési központ épületét hétfőtől 
szombatig naponta 7-től 21 óráig nyitva tartja. Az ettől hosszabb nyitvatartási időről, továbbá 
az ünnepi nyitva tartásról Feladatellátó saját hatáskörben intézkedhet. 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a 2. pontban részletezett feladatellátás 
sérelme nélkül a művelődési központ épületének egyes helyiségeit, termeit határozott időre 
eseti bérletbe továbbadhatja, az Önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló rendelete 
figyelembevételével. A bérbeadásból származó bevételt Feladatellátó köteles a Nonprofit Kft. 
alaptevékenységére fordítani. 

9. Feladatellátó vállalja, hogy az általa ellátott tevékenységről és a gazdálkodásáról 
legkésőbb a tárgy évet követő év május 15-éig éves beszámoló és közhasznúsági jelentés 
megküldésével egyidejűleg beszámol az Önkormányzatnak. 

10. Feladatellátó a 4. pontban rögzített támogatási összegről a vonatkozó pénzügyi 
szabályoknak megfelelően köteles elszámolni olyan időpontban, hogy az a költségvetés 
tárgyalása, illetőleg tervezése során már az Önkormányzat rendelkezésére álljon. 

11. Szerződő felek rögzítik, hogy az igénybevevők szempontjából a szolgáltatások közül 
ingyenesek az alábbiak: 

 ismeretterjesztő előadások, 
 ismeretterjesztő, illetve amatőr művészeti kiállítások,  
 gyermekek számára szervezett sportrendezvények,  
 vetélkedők. 

12. Ha az Önkormányzat a feladatvállalót a 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok 
ellátásán kívül más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását a 
felek külön megállapodásban rögzítik. 

13. Az Önkormányzat és a Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében rögzített 
feladatok megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező 
szakember, illetve szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja. 

14 Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás 2017. június 1. napján lép 
hatályba és határozatlan ideig tart; egyidejűleg a 2002. április 2-án Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata és az MMK Nonprofit Kft. jogelődje, a Munkásművelődési 
Központ Kht. között megkötött, többször módosított Közművelődési megállapodás 
megszűnik. 
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15. A Közművelődési megállapodás közös megegyezéssel a megállapodás céljának sérelme 
nélkül bármikor módosítható. 

16. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodás a következő esetekben szűnik 
meg: 

 közös megegyezéssel, 

  Feladatellátó megszűnésével, illetőleg  

 az átvett feladat(ok) megszűnésével felmondással. 

A felmondás a másik féllel való közléstől számított 6 hónap múlva lép hatályba. 

17. A felek kötelezik magukat arra, hogy a Közművelődési megállapodás végrehajtása során 
köztük támadt vitát a megállapodás céljának megvalósulása érdekében tárgyalás útján 
rendezik, ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat – hatáskörtől függően – a 
Dunaújvárosi Járásbíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 
illetékességének. 

18. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai, az 1997. évi 
CXL. törvény és az Önkormányzati rendeletek szabályai az irányadók. 

19. A jelen Közművelődési megállapodást a felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint 
akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. 

Dunaújváros, 2017. május 23.  

 

 

           Cserna Gábor        Kováts Rózsa       
 polgármester             ügyvezető-igazgató 

 


