
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
1.) Közművelődési megállapodásokkal kapcsolatos 
döntések/programtámogatások/közszolgáltatási szerződések kötése 
Az országgyűlés 2017-ben módosította a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári          
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt (Kult.tv.), mely 2018. január             
1-től lépett hatályba. 
Míg a korábbi Kult.tv. kötelező feladatként határozta meg a helyi közművelődési           
tevékenység támogatását és csak annak különös formáit nevezte meg, az új törvény a mellett,              
hogy szintén kötelező feladatként határozza meg a közművelődési tevékenység támogatását          
már meghatározza a közművelődési alapszolgáltatásokat a Kult.tv. 76. § (3) a)-g) pontjaiban. 
A Kult.tv. 76. § (7) bekezdése szerint „A megyei jogú városban vagy a főváros kerületeiben a                
települési önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés szerinti közművelődési         
alapszolgáltatások teljes körének megszervezése.” 
Önkormányzatunk esetében az alapszolgáltatások megszervezése a KözPont Újbudai        
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft-vel kötött közművelődési megállapodás alapján teljesül. 
  
A törvény végrehajtási rendeletét még nem fogadták el, de szakmai körökben már ismert és a               
Kult.tv. 76. § (8) bekezdése is utal rá, hogy az alapszolgáltatások körében ellátható szakmai              
feladatok részletes szabályait fogja megállapítani. 
  
Önkormányzatunknak hosszú évekre visszamenő gyakorlata volt, hogy egy-egy kiemeltebb         
kulturális szolgáltatást nyújtó partnerrel közművelődési megállapodást kötött határozatlan        
időre és minden költségvetési évben a megállapodáshoz lett rendelve az adott évi feladat és              
annak támogatási összege. 
Azonban jelen jogszabályi környezet alapján a közművelődési megállapodásokat kifejezetten         
az alapszolgáltatásokat nyújtó szervezetekkel van mód kötni, illetve a hamarosan életbelépő           
végrehajtási rendelet miatt is tudható, hogy ezen szervezetek mögött ott kell, hogy „álljon”             
egy intézmény/közösségi szintér, megfelelő szakemberekkel és technikai feltételekkel. 
  
Önkormányzatunknál kialakult közművelődési megállapodás rendszer inkább      
programtámogatásokat tartalmaz, így a megállapodások nagy részét szükséges felmondani, és          
helyettük a kiemelt szervezeteknek támogatási szerződés keretében lehetne évente nyújtani a           
programokhoz a segítséget. 
  
Egy-egy szervezet esetében azonban kiemelten fontos, hogy fel tudjanak mutatni az           
Önkormányzattal hosszabbtávú együttműködést (ezt szolgálta eddig a határozatlan idejű         
közművelődési megállapodás), mivel állami támogatásokra szoktak pályázni és azok feltétele,          
hogy rendelkezzenek az Önkormányzattal egy hosszú távú szerződéssel, hiszen bizonyos          
állami támogatások arányáról az önkormányzati „jelenlét” ismeretében döntenek. 
  



Önkormányzatunkhoz beérkeztek a 2018. évi feladatvállalásokat tartalmazó kérelmek, így         
döntés szükséges a feladatok támogatásáról valamilyen formában. 
  
A fentiek alapján javaslom, hogy 
- a TEMI Fővárosi Művelődési Házzal az Önkormányzat hagyja meg határozatlan idejű            
közművelődési megállapodását (hiszen itt adott a közművelődési intézményi forma) és          
nyújtson a határozati javaslatban szereplő összeggel támogatást a 2018. évi feladatokhoz, 
  
Javaslom továbbá, hogy 
- az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 
- a Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolgáltató Nonprofit Kft-vel, 
- a Budapesti Vonósok Alapítvánnyal 
kötött közművelődési megállapodásokat mondja fel az Önkormányzat és a fenti 3 szervezettel            
kössön közszolgáltatási szerződést a Karinthy Színház és Mu Színház hatályban lévő           
közszolgáltatási szerződéseinek mintájára 2025. december 31-ig. Ezen 3 szervezet részére          
nyújtson az Önkormányzat a határozati javaslatban megfogalmazott összeggel támogatást a          
2018. évi feladatokra, majd minden évben az adott költségvetésben külön soron hagyja jóvá             
támogatásukat. 
  
A többi szervezet esetében szükséges a közművelődési megállapodások felmondása, azonban          
nem vitatva feladatuk fontosságát, javaslom, hogy a tervezett 2018. évi kulturális           
programokra támogatási szerződés keretében nyújtson az Önkormányzat támogatást a         
határozati javaslatban megfogalmazott összegekkel tehát 
- az Albertfalva Gyermekeiért Alapítvány helyett a Petőfi Musical Stúdió Egyesületnek           
(mivel eddig is a Petőfi Musical Stúdió feladataira kapták, de eddig nem volt különálló              
szervezete a Stúdiónak, ezért kötöttünk az Alapítvánnyal közművelődési megállapodást,         
azonban, megalakult külön az Egyesület ezért már ők a kérvényezők, így ebben az esetben az               
Alapítvánnyal mindenképp fel kell mondani a közművelődési megállapodást), 
- a Budai Művészház Alapítványnak, 
- a Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft-nek, 
- a Gesualdo Kamarakórus Egyesületnek, 
- a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft-nek, 
- a Szentimrevárosi Egyesületnek, 
- az Eleven Blokk Művészeti Alapítványnak, 
- a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnak, 
- a Sensaria Képzőművészeti Egyesületnek. 
  
A fenti szerződésekhez szükséges támogatási összegek fedezete a 2018. évi költségvetés, 5.            
sz. melléklet, 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköz átadás soron áll          
rendelkezésre (18.000.000,- Ft). 
Javaslom, hogy a következő költségvetési rendelet módosításánál a fenti sor legyen átnevezve            
„Közművelődési célú pénzeszköz átadás” sorra. 



  
Szükséges további két szervezet esetében kizárólag felmondásról dönteni, 
- Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Közhasznú Egyesület más formában kap         
támogatást, 
- Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft-vel megszakadt a kapcsolat. 
  
(E napirendi pont kapcsán tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kulturális           
területet érintő jogszabályi változások miatt az év során a későbbiekben szükség lesz a             
közművelődési rendelet és ezzel egyidejűleg a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és           
Média Kft. közművelődési megállapodásának felülvizsgálatára és módosítására is.) 
  
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 2018. évben nyújtson működési támogatást           
az előterjesztés mellékletében foglalt táblázat „2018. évi javaslat” oszlopban szereplő          
összegeivel a Petőfi Musical Stúdió Egyesületnek, a Budai Művészház Alapítványnak, az           
Eleven Blokk Művészeti Alapítványnak, Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft-nek, a Gesualdo           
Kamarakórus Egyesületnek, a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft-nek és, a          
TEMI Fővárosi Művelődési Házának. 
A 2018. évi költségvetés, 6. sz. melléklet, 7.19.6. Közművelődési szervezetek működési           
támogatása során 6.000.000,- Ft áll rendelkezésre. 
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2018. április 17-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 hatályos közművelődési megállapodásokat, a        
beérkezett ajánlatokat/kérelmeket, valamint a közművelődési támogatások és működési        
támogatások összefoglaló táblázatát, mely ezen esetekben a javasolt támogatási összegeket          
tartalmazza.) 
  
Budapest, 2018. április 04. 
  

  
dr. Hoffmann Tamás 


