BDV/18511-10/2021

Közművelődési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Adószám: 27414169-2-41
képviseli: Ari Zsófia ügyvezető
a továbbiakban: Feladatellátó)
(az Önkormányzat és a Feladatellátó együttesen a továbbiakban: Felek)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. A muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL
törvény (a továbbiakban: Kult tv.) 76. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat
kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Kult. tv. 79. § (1)
bekezdése alapján a települési önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott
közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi vagy
természetes személlyel - a Közművelődési Kerékasztallal való egyeztetést követően közművelődési megállapodást köthet.
A
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alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló
24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján
az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladataként biztosítja a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3)
bekezdésében foglalt valamennyi alapszolgáltatást.
A Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat közművelődési feladatait
elsősorban az általa alapított, kizárólagos tulajdonában lévő, közművelődési
megállapodás alapján megbízott gazdasági társaság útján látja el.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete

192/2021. (XI.25.) önkormányzati határozatával a

közművelődési feladatok ellátása céljából a jelen közművelődési megállapodás megkötéséről
döntött.

I.

A közművelődési megállapodás tárgya,
a közművelődési alapszolgáltatások köre

1.

Jelen közművelődési megállapodás alapján az Önkormányzat megbízza a Feladatellátót
az Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja, a Kult. tv. 76. § (1) bekezdése, valamint a
Rendelet 4. § (1) bekezdése által meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.

2.

A fentiekre tekintettel jelen közművelődési megállapodás alapján a Feladatellátó az alábbi,
Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat
biztosítja:
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.

művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint
a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

A Feladatellátó vállalja, hogy a Rendelet 4. i (2) bekezdésével összhangban kiemelt
feladatként kezeli
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Budapest I. Kerülete kulturális értékeinek és hagyományainak feltárását,
ápolását, minél szélesebb körű terjesztését,
Budapest I. Kerülete kiemelkedő közösségei és személyiségei emlékének
feltárását, ápolását, értékteremtő tevékenységük megismertetését, minél
szélesebb körű terjesztését,
a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének támogatását,
számukra infrastrukturális és szakmai segítség nyújtását,
a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltéséhez a lakosság igényeihez
alkalmazkodó lehetőségek biztosítását,
közösségteremtő és közösségfejlesztő programok biztosítását,
az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúrák megismertetését, a különböző
kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
továbbá az amatőr alkotó és előadó-művészeti csoportok befogadását,
támogatását.

4. A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodás I.1-I.3. pontjaiban
megjelölt feladatokat folyamatosan, a hatályos jogszabályi rendelkezések
betartásával, különösen a Kult. tv. rendelkezései, a Rendeletben meghatározott
feltételek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények
és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendeletben
meghatározott feltételek,
valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról
szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott feltételek betartásával
biztosítja.
5.

Az Önkormányzat a fentieken túl átadja a Feladatellátó részére az 1014 Budapest,
Országház utca 13. szám alatti Könyvtár intézményét (a továbbiakban: Könyvtár)
további fenntartás és működtetés céljából.

6. A Feladatellátó vállalja, hogy a Könyvtár intézményét a hatályos jogszabályi
rendelkezések, különösen a jelen közművelődési megállapodás 1.4. pontjában megjelölt

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek betartásával működteti, az előírt tárgyi és
feltételeket biztosítja.
II.

A közművelődési megállapodás időbeli hatálya

1.

A Feladatellátó a jelen közművelődési megállapodás I.1.-1.6. pontjában meghatározott
feladatokat 2022. január 1. napjától köteles ellátni.

2.

A jelen közművelődési megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

III.

A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre, helyi lakossággal és
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb
szempontjai

1.

A közművelődési szolgáltatásokban érintettek az alapszolgáltatásokat igénybe vevő
Budapest I. Kerületében élő természetes személyek (a továbbiakban: helyi lakosság) és
azok önszerveződő közösségei.

2.

A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával
kapcsolatban a helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel online és offline
eszközök segítségével tartja a kapcsolatot.

IV.

1.

A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy
térítési díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások

A Feladatellátő éves szolgáltatási tervében köteles meghatározni, melyek azok az
alapszolgáltatások, melyeket a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei részére
ingyenesen, és melyek azok, amelyeket térítési díj fejében biztosít.

V.
A közművelődési megállapodás személyi feltételei, a közművelődési
alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettség
1.
A Feladatellátó vállalja, hogy a jelen közművelődési megállapodásban vállalt feladatok
ellátásához a személyi feltételeket a mindenkor hatályos, kulturális intézményekben
foglalkoztatottakra irányadó jogszabályi rendelkezéseknek, különösen a Kult. tv.-ben
meghatározott rendelkezéseknek, a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a
közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.)
EMMI rendeletben meghatározott feltételeknek,
valamint a kulturális intézményben
foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői
pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezéseknek
megfelelő szakemberek foglalkoztatásával biztosítja.

VI.

1.

A közművelődési megállapodás tárgyi feltételei, a közművelődési
alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama és
rendszeressége

Az Önkormányzat a jelen közművelődési megállapodás megkötésével egyidejűleg
vagyonhasznosítási szerződést (a továbbiakban: Vagyonhasznosítási szerződés) köt a
Feladatellátóval a tulajdonát képező alábbi ingatlanok, valamint az ingatlanokban

fellelhető ingóságok nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:
Nvtv.) 3. § (1) 4. pontjában foglaltak szerinti, közművelődési közfeladattal összefüggő
hasznosítása célból:
1.1. 2021. december 31. napjáig Márai Sándor Művelődési Házként funkcionáló
helyiségek (Budapest I. Kerület, 7173 helyrajzi számú ingatlan és Budapest I.
Kerület, belterület 7170 helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási
szerződésben meghatározott helyiségei)
1.2. Jókai Anna Szalon (Budapest I. Kerület belterület 14152/1 helyrajzi számú
ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
1.3. Tér-Kép Galéria (Budapest I. Kerület belterület 7210/2/A/2 helyrajzi számú
ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
1.4. Várnegyed Galéria (Budapest I. Kerület belterület 13974/0/A/2 helyrajzi
számú ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
1.5. Vízivárosi Klub (Budapest I. Kerület belterület 14011/0/A/4 helyrajzi számú
ingatlan, 1/1 tulajdoni hányad)
1.6. Virág Benedek Ház egyes helyiségei (Budapest I. Kerület belterület 6267/1
helyrajzi számú ingatlan Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott
helyiségei)
1.7. 1014 Budapest, Országház u. 13. szám alatti Könyvtár (Budapest I. Kerület
belterület 6606 helyrajzi számú ingatlan Könyvtárként funkcionáló,
Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
1.8. Ferenczy István Vizuális Műhely (Budapest I, Kerület belterület 14403 helyrajzi
számú ingatlan
Ferenczy István Vizuális Műhelyként funkcionáló,
Vagyonhasznosítási szerződésben meghatározott helyisége)
1.9. Raktár (Budapest I. Kerület, belterület 7406/0/A/l helyrajzi számú ingatlan)
2. A Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon működik 2021. december
31. napjáig az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményként a
Márai Sándor Művelődési Ház, melyre tekintettel az ezen az ingatlanon lévő
létesítmény rendelkezik azon tárgyi feltételekkel, melyeket a hatályos jogszabályi
rendelkezések a művelődési ház mint közművelődési intézmény vonatkozásában
meghatároznak.
3. A Feladatellátó vállalja, hogy biztosítja az 1013 Budapest Krisztina tér 1. szám alatti
létesítmény (korábbi Márai Sándor Művelődési Ház) a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelő nyitvatartását.
4. A Feladatellátó vállalja, hogy a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához a
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által meghatározott tárgyi és működési
feltételeket folyamatosan biztosítja.
VII.

A közművelődési megállapodás pénzügyi feltételei

1.

A Feladatellátó üzleti tervét olyan időpontban köteles benyújtani a Képviselő-testület
részére jóváhagyás céljából, hogy az üzleti terv által érintett éves költségvetés
megállapítása során a Képviselő-testület rendelkezésére álljon.

2.

A Feladatellátó működési célú támogatás iránti igényét üzleti tervében havi
bontásban köteles megjelölni.

3.

Az Önkormányzat a Feladatellátó részére Képviselő-testület által elfogadott üzleti terve
alapján a költségvetési rendeletében működési célú támogatást biztosít a
Feladatellátő részére.

4.

Az Önkormányzat a Feladatellátó részére a VII.3. pontban megjelölt működési célú
támogatás időarányos összegét havi elszámolási kötelezettség kikötése mellett havi
rendszerességgel biztosítja.

5.

Az Önkormányzat a Feladatellátó üzleti tervének Képviselő-testület általi jóváhagyását
követően minden évben támogatási szerződést köt a Feladatellátóval, melyben rögzíti a
működési célú támogatás összegét, átutalásának és elszámolásának részletszabályait.

6.

Az Önkormányzat a fentieken túl is jogosult az általa nyújtott támogatás időközi
felhasználásának ellenőrzésére.
Vili.

A Feladatellátó további kötelezettségei

1.

A Feladatellátó által a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása céljából nyújtandó
szolgáltatásokat az Önkormányzat önálló szerződés révén rendeli meg, a
szolgáltatások finanszírozását az Önkormányzat a Társaság Képviselő-testület által
elfogadott üzleti terve alapján szintén mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

2.

A Feladatellátó minden évben rendezvénytervet is magába foglaló éves szolgáltatási
tervet készítő tárgyévben általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatások
megszervezéséről, melyet március 1. napjáig nyújt be az Önkormányzat Képviselő
testülete részére.

3.

A Feladatellátó a közművelődési megállapodás keretében végzett tevékenységéről és
gazdálkodásáról évente, valamint a Képviselő-testület felhívására bármikor köteles
beszámolni az Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a számviteli törvény
szerinti éves beszámolóját is köteles benyújtani jóváhagyás céljából a Képviselő-testület
részére.

4. A Feladatellátó által a Képviselő-testület részére benyújtandó beszámolókat, iratokat,
dokumentumokat a Képviselő-testület közművelődésért felelős Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága előzetesen véleményezi.

IX.

A közművelődési megállapodás megszűnése

1.

A Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a közművelődési megállapodás megszűnik,
amennyiben az Önkormányzat a közművelődési közfeladat ellátását átszervezi és arról a
továbbiakban, más hatályos jogszabályoknak megfelelő formában gondoskodik.

2.

A Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a jelen közművelődési
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Feladatellátó a jelen
közművelődési megállapodásban vállalt kötelezettségeit megszegi, különösen az általa
vállalt közművelődési közfeladatok teljesítését, a jelen megállapodásban előírt
beszámolók, dokumentumok benyújtását benyújtását elmulasztja, vagy
nem
szerződésszerűen teljesíti.
X.

1.

Vegyes és záró rendelkezések

A Felek kijelentik, hogy a jelen közművelődési megállapodást, valamint a jelen
közművelődési megállapodás alapján kötendő szerződéseket az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy a
azok megfeleljenek a határozat által előírt követelményeknek.

2.

A Feladatellátó társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható
szervezetnek minősül.

3.

A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem
érinti.

4.

A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos
rendezés nem vezetett eredményre.

A Felek a jelen Szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá, A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány
illeti az Önkormányzatot, és egy példány a Feladatellátót.
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