
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat Közfeladat-ellátási szerződés megkötésére a Modern Művészetért Közalapítvánnyal
és az 1998-ban megkötött Megállapodás megszüntetésére

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  a  Modern Művészetért  Közalapítvány
1998. januárjában kötött megállapodást a Kortárs Művészeti Intézet feladatairól. Az eltelt idő alatt
az  ellátott  feladatok  köre  kibővült,  az  önkormányzat  által  kötött  szerződések  tartalmi
követelményei, továbbá a kulturális jogszabályok is megváltoztak. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 1832-5/2021.
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: 2021.03.11. Ellenőrzés dátuma: 2021.03.11.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Egyéb megjegyzések:
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Ikt. sz.: 1832-5/2021    Tárgy: Közfeladat-ellátási 

                                                                                                   szerződés   

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pintér Tamás polgármester úr részére

Helyben

Tisztelt Polgármester Úr!

1998. január 28-án Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Modern Művészetért
Közalapítvány  között  Megállapodás  jött  létre  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Uitz  Béláról
elnevezett  kiállítóterem  és  a  Közalapítvány  által  felépített  új  kiállítóterek  (együttesen  Kortárs
Művészeti  Intézet,  a  továbbiakban:  Intézet)  üzemeltetéséről,  feladatairól,  önkormányzati
támogatásáról.

Az  eltelt  évtizedek  alatt  az  Intézet  tevékenysége  kiteljesedett,  a  jogszabályi  környezet
megváltozott, az önkormányzat által kötendő szerződések tartalmi követelményei is bővültek, a
megállapodás új alapokra helyezése elengedhetetlen. 

A szerződéstervezetben ismertetésre kerülnek az előzmények, a Közalapítvány létrehozásától, a
korábbi  szerződés rövid ismertetéséig.  (A korábbi  szerződés az előterjesztés melléklete)  Jelen
szerződés az 1998-ban megkötött megállapodás alapján készült, jogfolytonos.

Az előterjesztés szerint a szerződést 2 kulturális közfeladat: a kulturális örökség helyi védelme és
helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében kell megkötni. 

A szerződés felsorolja a múzeumi és közművelődési tevékenységről szóló kormányzati funkciókat,
az ellátandó közfeladatokat: 

Múzeumi:

    082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

    082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

Közművelődési:

 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

2

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humán Szolgáltatási Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. telefon (25) 544-306
e-mail: humanszolg@dunaujvaros.hu

mailto:humanszolg@pmh.dunanet.hu
mailto:humanszolg@pmh.dunanet.hu
mailto:humanszolg@pmh.dunanet.hu
mailto:humanszolg@pmh.dunanet.hu
mailto:humanszolg@pmh.dunanet.hu


 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

A  múzeumi  tevékenység  ellátásának  mikéntjét  a  megállapodástervezet  3.  pontja  a  vállalt
közművelődési tevékenységek részletezését a szerződés 6. pontja tartalmazza. 

A szerződés  3.  pontja  kifejti  a  gyűjteményi,  valamint  a  tudományos  feldolgozó  és  publikációs
tevékenységet,  a c)  szakasza tartalmazza a korábbi  szerződésben már  meghatározott  konkrét
kiállítási feladatokat is:

„… Feladatellátó  minden  páros  évben  Dunaújvárosi  Tárlatot,  minden  második  páratlan  évben
Fejér Megyei Tárlatot rendez, rendszeresen lehetőséget biztosít dunaújvárosi illetőségű művészek
egyéni vagy csoportos kiállítására, lehetőséget biztosít az acélszobrász alkotótelepeken született
munkák bemutatására.”

A Kortárs Művészeti Intézet az 1997. évi CXL. törvényben a megyei jogú városok önkormányzata
számára  kötelezően  előírt  közművelődési  alapszolgáltatások  mindegyikének  ellátásából  vállal
feladatot.

A korábbi  megállapodás  a  kiállítási  tevékenységen  túl  csak  az  „Éves  program  alapján  más
művészeti  ágakhoz  tartozó  előadások  megtartását”  írta  elő.  Az  új  szerződés  az  ellátandó
közművelődési feladatokat az alábbiakban határozza meg  (6. pontban):

a)  képzőművészeti  szakkörök,  szervezése,  helyszín  biztosítása  az  alkotóművészeti
csoportok és egyéb művelődő közösségek számára, 
b)  szakmai  körök  létrehozása,  családbarát  programok  szervezése,  különböző  kultúrák
bemutatása nemzetközi kiállítások és csereprogramok szervezésével, igény szerint a városi
nagyrendezvények szakmai támogatása a vizuális kultúrát érintő kérdésekben,
c) művészettörténeti és építészettörténeti előadások tartása, dokumentumfilmek bemutatása
és megvitatása, workshopok,
d)  alkotótelepek,  gyermektáborok  megszervezése,  lebonyolítása,  komoly-  és  könnyűzenei
programok,  összművészeti  programok,  Utószó  címmel  irodalmi  sorozat  szervezése,
gyerekfoglalkozások jeles napokra, 
e) alkotóművészeti amatőr csoportok létrehozása és támogatása, bemutatkozási lehetőség
biztosítása,
f)  tárlatvezetések,  tehetségkutató  programok  szervezése,  ingyenes  közművelődési
szolgáltatások a hátrányos helyzetűeknek,
g) a helyi értéktár bizonyos elemeinek (Kortárs Művészeti Intézet-Dunaújváros gyűjteménye
és  a  szocreál  építészet)  feldolgozása  és  népszerűsítése,  kulturális  turizmust  fejlesztő
programok kidolgozása, együttműködés a kreatív ipar és a gazdasági élet, valamint a helyi
iskolák szereplőivel és a turizmusban érdekelt helyi szervekkel.

A közfeladat-ellátási  szerződés második fele az MMK Nonprofit  Kft-vel  kötendő közművelődési
megállapodással összhangban, hasonló tartalommal készült el. Javasoljuk a közzététel módját is
az ott előírtak szerint meghatározni. 

A Kortárs Művészeti Intézet nem sorolható be az 1997. évi CXL. törvény, illetve a közművelődési
intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben
meghatározott intézménytípusokba (pl. művelődési ház, szabadidőközpont stb.), de feladatellátási
szerződés köthető az Intézettel. (Nincs köztartozása, alapdokumentuma tartalmazza a kulturális
feladatokat.)
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A Közművelődési megállapodások kötelező eleme a szolgáltatások díjainak meghatározása, ezt a
14. pont tartalmazza.

A  szerződés  az  Intézet  működéséhez  való  önkormányzati  hozzájárulás  mértékét  nem
számszerűsíti, az a mindenkori önkormányzati költségvetés lehetőségeitől függ.

A szerződés  17.  pontja  rendelkezik  a  hatályba  léptetés  időpontjáról  és  a  korábbi  szerződés
megszűnéséről.

Tisztelt  Polgármester  Úr,  kérem,  hogy  szíveskedjen  a  Modern  Művészetért  Közalapítvánnyal
kötendő új Közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló, csatolt határozatot aláírni.

Dunaújváros, 2021. március 5.

       Tisztelettel:

       Molnár-Osztrocska Diána
            osztályvezető
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HATÁROZATI JAVASLAT

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

Közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről a Modern Művészetért Közalapítvánnyal és az
1998-ban megkötött Megállapodás megszüntetéséről

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  a  Modern  Művészetért  Közalapítvánnyal  a
Kortárs Művészeti Intézet működéséről Közfeladat-ellátási szerződést köt a határozat melléklete
szerint,  egyúttal  felkéri  a  humán szolgáltatási  osztály  vezetőjét,  hogy  terjessze be aláírásra  a
szerződést.

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  Közfeladat-ellátási  szerződés  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 a Modern Művészetért  Közalapítvány
kuratóriumi  elnökét,  hogy  gondoskodjon  a  megállapodást  közzétételéről  a  Kortárs  Művészeti
Intézet honlapján.

Felelős:      a Modern Művészetért Közalapítvány kuratóriumi elnöke
Határidő:    a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül

Dunaújváros, 2021. március

 Pintér Tamás
                                                                                polgármester
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