
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
1.) Közművelődési megállapodások kötése és hatályos közművelődési       
megállapodásokhoz nyújtott támogatások 
 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló           
1997. CXL. tv. 79. § (1) pontjának felhatalmazása alapján meghatározott közművelődési           
feladatok megvalósítására közművelődési megállapodásokat köthet az Önkormányzat. 
A megkötött közművelődési megállapodások határozatlan időre szólnak, a        
megállapodásokhoz minden évben az Önkormányzat feladatokat „rendelhet” és „szolgáltatási         
díjat” fizethet, azaz támogatást nyújthat azok megvalósításához, amennyiben a         
közművelődési feladatot ellátó partnerek azt kezdeményezik. 
  
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évben nyújtson a hatályos           
közművelődési megállapodásokhoz a beérkezett igénylések alapján (A38 Kulturális        
Közhasznú Nonprofit Kft., Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány, Budai Művészház        
Alapítvány, Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapesti         
Vonósok Alapítvány, Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft., Gesualdo Kamarakórus Egyesület,          
Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft., Szentimrevárosi Egyesület, TEMI Fővárosi         
Művelődési Háza, Eleven Blokk Művészeti Alapítvány) támogatásokat az előterjesztés         
mellékletében foglalt táblázat „2017. évi javaslat” oszlopban szereplő összegeivel az igénylő           
szervezeteknek, továbbá kérje fel a Polgármestert, hogy a megállapodások ez évi részletes            
feladatait tartalmazó 1. sz. mellékleteit dolgoztassa ki. 
Az előterjesztéshez feltöltésre kerültek a beérkező igények, melyek tartalmazzák a 2017. évi            
feladatvállalás tervezeteket, azonban ezek a döntést követően javításra, pontosításra kerülnek,          
hiszen az odaítélt összeg ismeretében lehet meghatározni a pontos feladatvállalásokat          
egyeztetve a feladatot vállaló partnerekkel. A szervezetek által vállalt feladatok az           
önkormányzati támogatás/átvállalt szolgáltatási díj kifizetés miatt ingyenesen vagy        
kedvezményes jegyárral igénybe vehető kulturális szolgáltatást tartalmaznak. 
  
Tekintettel arra, hogy a Kiss Áron Magyar Játék Társaság és a Sensaria Képzőművészeti             
Egyesület új partnerként jelenik meg, kérjük, hogy az új partnerekkel a közművelődési            
megállapodások megkötését határozatlan időre hagyja jóvá a Képviselő-testület, azzal, hogy a           
részletes feladatvállalás a támogatási összeg jóváhagyását követően kerüljön kidolgozásra. 
  
A 2017. évi költségvetés, 5. sz. melléklet, 7.8 Közművelődési megállapodások alapján           
pénzeszköz átadás soron mindösszesen 17.000.000,- Ft áll rendelkezésre. 
  
2.) Közművelődési szervezetek működési támogatása 
A XI. kerületben több vállalkozásként, illetve civil szervezetként működő kulturális          
intézmény is működik, melyek nagyszámú, színvonalas programmal szolgálják ki a XI.           



kerület lakosságát, valamint egész Budapest területéről érkező érdeklődők körét, illetve van           
intézmény, mely már országos hírű. 
Tekintettel arra, hogy kulturális szolgáltatásokról van szó, ahhoz, hogy a kultúra           
hozzáférhetősége ezekben az intézményekben minimális áron legyen elérhető,        
működésükhöz támogatásra van szükség, mert bevételeikből nem tudják finanszírozni         
kiadásaikat. 
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 2017. évben nyújtson működési támogatást           
az előterjesztés mellékletében foglalt táblázat „2017. évi javaslat” oszlopban szereplő          
összegeivel a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft-nek, a Fonó Budai Zeneház           
Nonprofit Kft-nek, az Albertfalva Gyermekeiért Alapítványnak (Petőfi Musical Stúdió), a          
Budai Művészház Alapítványnak, a TEMI Fővárosi Művelődési Házának, a Gesualdo          
Kamarakórus Egyesületnek és az Eleven Blokk Művészeti Alapítványnak. 
 
A 2017. évi költségvetés, 6. sz. melléklet, 7.19.6. Közművelődési szervezetek működési           
támogatása során 6.000.000,- Ft áll rendelkezésre. 
  
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2017. március 21-ei ülésén tárgyalja meg az            
előterjesztést és utána teszi meg javaslatait a Képviselő-testület felé. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati            
javaslatokat fogadja el. 
  
(Előterjesztésemhez tájékoztatásul csatolom a beérkezett ajánlatokat/kérelmeket, valamint a        
közművelődési megállapodások és működési támogatások összefoglaló táblázatát, mely ezen         
esetekben a javasolt támogatási összegeket tartalmazza.) 
  
Budapest, 2017. március 16. 
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