
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
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. Az új jogszabály értelmében a tavalyi évben az április testületi ülésen az               
eddig közművelődési támogatási rendszert megváltoztattuk, hiszen az új jogszabály         
értelmében sokakkal nem lehet már közművelődési megállapodást kötni. 
Annak ellenére, hogy a jogszabályi előírások miatt már sok szervezettel nem köthető meg ez              
a szorosabb megállapodási forma, az Önkormányzat kiemelt körben kívánja tartani azon           
szervezeteket, melyekkel több éve szorosan együttműködik. 
  
A tavalyi évben a jogszabályi változások miatt nőtt a közszolgáltatási szerződések száma,            
mostanra már közszolgáltatási szerződés keretében lát el feladatot: 
- az A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
- a Budapest Jazz Orchestra Művészeti Szolg. Nonprof. Kft., 
- a Budapesti Vonósok Alapítvány, 
- a MU Színház Egyesület, 
- a Dadu-Art Művészeti Szolg. Nonprof. Kft., 
- a Karinthy Színház Kft., és a 
- Talentum Művészeti Nonprofit Kft. 
  
Fenti szervezetek támogatásai az A38 Kft. kivételével az Önkormányzat 2019. évi           
költségvetésében külön soron el lettek fogadva, mivel 2025-ig érvényben lévő szerződésük           
van. Az A38 Kft. támogatásáról a döntés a pénzmaradvány ismeretében a Zárszámadás során             
lesz meghozva. 
  
A Zichy Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. az elmúlt két évben sikeres           
gyermekprogramot indított be a kerületben „Színház az iskolába megy” címmel az           
Önkormányzat anyagi támogatásával. Az idei évben azzal a kérelemmel fordult a cég az             
Önkormányzathoz, hogy velük is kössünk közszolgáltatási szerződést. A cég szeretné az           
alkotóműhelyt minősíttetni az Emberi Erőforrások Minisztériumánál, azonban ennek        
feltétele, hogy egy önkormányzattal közszolgáltatási szerződésük legyen. Amennyiben a         
Minisztérium minősíti a szervezetet, úgy nagyobb eséllyel kaphatnak állami támogatásokat. 
Javaslom, hogy kössön az Önkormányzat 2025. december 31-ig (ahogy az összes többi            
közszolgáltatási partnerrel is eddig szól a szerződés) közszolgáltatási szerződést az említett           
céggel és az idei évben nyújtson 1.500.000,- Ft-os támogatást a 2019. évi feladatok             
végrehajtásához, a további évek támogatásairól az éves költségvetésekben szülessen döntés. 
A 2019. évi 1.500.000,- Ft-os támogatás a 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék átcsoportosítással           
külön soron biztosítható. 
  
Az előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza azon szervezeteket, melyekkel az         
Önkormányzat kiemelt kapcsolatot tart és mely szervezetek támogatásaihoz külön sor van           



jóváhagyva a költségvetésben (7.8. Közművelődési célú pénzeszköz átadás) 16.700.000,- Ft          
összegben. 
Ezen szervezetek közül egyedül a TEMI Fővárosi Művelődési Házzal maradhatott meg a            
közművelődési megállapodás, így ennek a megállapodásnak a folytatását javasoljuk az idei           
évben 2.300.000,- Ft-os támogatás biztosításával. 
A többi szervezet esetében javasoljuk, hogy programjaikhoz és működésükhöz nyújtson          
anyagi támogatást a tisztelt Képviselő-testület az alábbiak szerint: 
  
- Petőfi Musical Stúdió Egyesület 1.200.000,- Ft 
- Budai Művészház Alapítvány                                     700.000,- Ft 
- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft. 3.000.000,- Ft 
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület 1.000.000,- Ft 
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum Nonprofit Kft. 3.500.000,- Ft 
- Szentimrevárosi Egyesület 1.700.000,- Ft 
- Eleven Blokk Művészeti Alapítvány 2.500.000,- Ft 
- Kiss Áron Magyar Játék Társaság                              700.000,- Ft 
- Sensaria Képzőművészeti Egyesület                           300.000,- Ft 
(támogatási szerződésekkel)  
Összesen:  14.600.000,- Ft 
+ 
TEMI Fővárosi Művelődési Háza 
(közművelődési megállapodás keretében)   2.300.000,- Ft 
Mindösszesen:   16.900.000,- Ft 
  
  
A 7.8. Közművelődési célú pénzeszköz átadás soron 16.700.000,- Ft áll rendelkezésre, a            
javasolt 16.900.000,- Ft-os támogatáshoz hiányzó 200.000,- Ft átcsoportosítással megoldható         
a 8.1.1 Gazdálkodási céltartalék sorról.  
  
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 2019. március 19-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 kérelmeket, valamint a támogatások         
összefoglaló táblázatát, mely a javasolt illetve a tájékoztatásul a már költségvetésben külön            
soron jóváhagyott támogatási összegeket tartalmazza.) 
  
Budapest, 2019. március 7. 

 
dr. Hoffmann Tamás  


