
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  az  MMK  Nonprofit  Kft-vel  2017.  évben  kötött  Közművelődési  megállapodás
módosítására

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

A napirendi  pont  rövid  tartalma: Az  önkormányzat  és  az  MMK Nonprofit  Kft.  2017.  évben
Közművelődési  megállapodást  kötött.  A  jogszabályi  változások  miatt  indokolt  a  szerződés
módosítása.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám:  1832-3/2021.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:  ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2021.03.09. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:
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Ikt. sz.: 1832-3/2021    Tárgy: Közművelődési megállapodás

                                                                                                          módosítása

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (Továbbiakban: Törvény) 76.§-a – a módosításáról szóló 2017. évi LXVII. törvény
alapján - a települési önkormányzatok közművelődési feladatait az alábbiak szerint határozza meg:

„76.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  kötelező  feladata  a  helyi  közművelődési  tevékenység
támogatása.

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatát a (3) bekezdés szerinti
közművelődési  alapszolgáltatások -  a  települési  önkormányzat  eltérő  adottságaira  figyelemmel
történő - megszervezése, a 80. §-ban meghatározott pénzügyi támogatás biztosítása, valamint a
közművelődés  82-83.  §-ban  szabályozott  helyi  lakossági  képviseletének  biztosítása  révén  (a
továbbiakban együtt: közművelődési feladatok) látja el.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a
közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.”

„(7)  A  megyei  jogú  városban  vagy  a  főváros  kerületeiben  a  települési  önkormányzat
kötelező feladata a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének
megszervezése.”

Dunaújváros MJV Önkormányzata a közművelődési feladatok ellátását nem költségvetési szerv
útján látja el,  hanem elsősorban az MMK Nonprofit  Kft-vel  kötött  közművelődési megállapodás
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alapján. Az MMK Nonprofit Kft. felsorolt 7 alapszolgáltatásból csak a hetedikkel, a kulturális alapú
gazdaságfejlesztéssel nem foglalkozik.

A szerződés előzményei:

A  Munkásművelődési  Központ  Kht-t  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a
Dunaferr  DV  Vasas  Szakszervezeti  Szövetség  2002.  évben  hozta  létre,  többségi,  87%-os
önkormányzati  tulajdonnal.  A  kht.  jogutóda,  az  MMK  Nonprofit  Kft.  társasági  szerződése  a
közhasznú tevékenységek között feltünteti a különböző kulturális tevékenységeket.
2002.  április  2-án  Közművelődési  megállapodás  jött  létre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és 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.

Az önkormányzat és az MMK Nonprofit Kft. 2017. évben új Közművelődési megállapodást kötött, a
megállapodás a 2002. április 2-án kötött Közművelődési megállapodás alapján jogfolytonosan, a
szerződés keltezésének időpontjában aktuális viszonyok és állapotok figyelembevételével készült.
(A szerződés az előterjesztés1. számú melléklet)

A hivatkozott  Törvény 79.  §-a írja elő,  hogy a települési  önkormányzat  és a feladat  ellátására
alkalmas szervezet közművelődési megállapodást köthet,  továbbá, hogy mit  kell  tartalmaznia a
szerződésnek (a Törvény legújabb, 2017. évi módosítása szerint):

„79. § (1) A települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési
feladatok  megvalósítására  az  e  törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  vagy  természetes
személlyel ... közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját,
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és annak
önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb szempontjait,
c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét,
d)  a  helyi  lakosság  és  annak  önszerveződő  közösségei  által  ingyenesen  vagy  térítési  díjért
igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat,
e)  a  közművelődési  alapszolgáltatás  igénybevételi  lehetőségeinek  minimális  időtartamát  és
rendszerességét,  a  közösségi  színtér  vagy  közművelődési  intézmény  közművelődési  célú
minimális nyitva tartását,
f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint
g)  közművelődési  alapszolgáltatások  biztosításában  közreműködőktől  megkívánt
szakképzettséget.

(4) A közművelődési megállapodás alapján közművelődési intézményt vagy közösségi színteret
működtető jogi vagy természetes személy köteles teljesíteni a közművelődési intézményt vagy
közösségi színteret fenntartó önkormányzatok számára a 78/I. § (4) bekezdésében meghatározott
kötelezettségeket.”

„78/I. § (1) Megyei jogú városban, városban, fővárosi kerületben a települési önkormányzat a 77. §
(1) bekezdésében foglalt feladat ellátása során közművelődési intézményt biztosít. 

(2) A települési önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként,
vagy a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési
megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő
rendszerességgel  és időtartamban vehessék igénybe a közösségi  színtér  vagy közművelődési
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intézmény  által  biztosított  közművelődési  alapszolgáltatásokat,  és  az  igénybevétel  idejére  a
jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak.”

A fentiek alapján a 2017. évi megállapodás főbb módosításai:

1. Preambulumban lévő adatok 

2. Előzményekbe bekerült  egy szakasz az MMK Nonprofit  Kft.  jogelődjének megalapításáról,  a
tulajdonviszonyokról

3.  A 2.  pontban  a  Törvény  előző  változata  szerint  felsorolt  közművelődési  feladatok  törlése,
helyette a Törvény 76.§ (3) bekezdése szerint alapszolgáltatások felsorolása a.)-tól f.)-ig.

4. Az új 2/A pontban az egyes szolgáltatások díjainak meghatározása

5. Az új 2/B pontban a szolgáltatások kormányzati funkció szerinti besorolása

6. Az új 2/C pont rögzíti, hogy az intézmény típusa művelődési központ

7.  A 3.  pont  c.)  bekezdésében a  szolgáltatási  terv  készítésének kötelezettsége  is  megjelenik,
továbbá a 3. pont egy, a kapcsolattartásról szóló új f.) ponttal egészül ki.

Az  egyes  alapszolgáltatások  részletes  kifejtését,  a  művelődési  központ  típusú  intézmény
paramétereit stb. a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet tartalmazza, erre a
szerződés  is  hivatkozik,  ezért  a  rendelet  vonatkozó  szakaszait  az  előterjesztés  2.  számú
mellékleteként csatoljuk.

A Közművelődési  megállapodás módosítása a  határozat  1.  számú melléklete,  az  új  egységes
szerkezetű szerződés a 2. számú melléklet.

A Törvény 79. (3) értelmében:

„(3)  A  közművelődési  megállapodást  a  települési  önkormányzat  honlapján  vagy  a  helyben
szokásos  módon,  valamint  a  közművelődési  megállapodás  alapján  működtetett  közösségi
színtérben vagy közművelődési intézményben kell közzétenni.”

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  szíveskedjen  az  MMK  Nonprofit  Kft-vel  kötött
közművelődési megállapodás módosításáról szóló, csatolt polgármesteri határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. március 1.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
            osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város   Önkormányzata   Közgyűlése  
…/2021. (III. .) határozata 

az MMK Nonprofit Kft-vel 2017. évben kötött Közművelődési megállapodás módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint – a
képviselő-testület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az MMK Nonprofit Kft-vel 2017. május 23-án
megkötött Közművelődési megállapodást a határozat mellékletei szerint módosítja. A Polgármester
felkéri  a humán szolgáltatási  osztály vezetőjét,  hogy terjessze be aláírásra 1.  számú melléklet
szerint  módosításról  szóló  szerződést,  és  a  2.  számú  melléklet  szerinti  egységes  szerkezetű
megállapodást.

Felelős:       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     2021. március 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét,
hogy  gondoskodjon  az  1.  pont  szerinti  Közművelődési  megállapodás  közzétételéről  a  város
honlapján, továbbá gondoskodjon a hivatali hirdető táblán való kifüggesztéséről.

Felelős:      a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:    a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a humán szolgáltatási osztály vezetőjét a
határozat közlésére.

Felelős:      a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:    2021. március 31.

4.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere  felkéri  az  MMK  Nonprofit  Kft.  ügyvezető
igazgatóját, hogy a megállapodást tegye közzé az intézményben.

Felelős:      az MMK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  
Határidő:    a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül

Dunaújváros, 2021. március

 Pintér Tamás
                                                                                polgármester
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