
Tisztelt Képviselő-testület! 

1.) A Karinthy és Karinthy Kft.-vel (továbbiakban: Cég) az Önkormányzat 2012. október            
24-én közszolgáltatási szerződést kötött, mely a 2017. december 21-én megkötött módosítás           
értelmében 2025. december 31-éig hatályos. 

A Cég a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél (továbbiakban: MNV Zrt.) kérelmezte a            
Bartók Béla út 132. sz. alatt található helyiség ingyenes használatba vételét. Ezen a helyen              
stúdió előadásokat szeretnének tartani, illetve a Magyar Művészeti Akadémiával         
együttműködve képzőművészeti kiállításokat szerveznének. 

Az ingyenes használatba adás feltétele, hogy közszolgáltatási szerződésük legyen az          
Önkormányzattal, mely fentiek szerint hatályos, de felhívták a figyelmet arra, hogy a            
szerződés jogszabályváltozás (az 1990. LXV. tv. Hatályon kívül helyezése) miatt elavult, így            
a szerződés 1. pontját módosítani szükséges. 

A szerződés 3. pontjában kerültek részletezésre a Karinthy Színház közművelődési és           
kulturális feladatai, melyek az új helyiség és így az új feladatok miatt kiegészítésre             
kerülnének. 

Tisztelt Képviselő-testület, kérem, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és hagyja jóvá, a            
Karinthy és Karinthy Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a határozat mellékletét          
képező szerződésmódosítás szerint. 

2.) Az Artus Stúdió 20 éve működik kerületünkben és több mint 30 éve meghatározó              
társulata a magyar kortárs színház és táncművészetnek. A Stúdió működésének egyik           
alappillérét a szponzoráció és az állami támogatások nyújtják, azonban számukra is           
elengedhetetlenül fontos, hogy az Önkormányzattal szoros kapcsolatot ápoljanak, hiszen         
egy-egy állami pályázatnál előnynek számít, amennyiben közszolgáltatási szerződéssel        
rendelkeznek egy Önkormányzattal. A Stúdiót működtető Artus Kortárs Művészeti Egyesület          
azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy segítse működésüket és egy hosszabbtávú            
közszolgáltatási szerződés keretében láthassák el feladataikat. 

Javaslom, hogy kössön az Önkormányzat 2025. december 31-ig (ahogy az összes többi            
közszolgáltatási partnerrel is eddig szól a szerződés) közszolgáltatási szerződést az említett           
Egyesülettel és az idei évben nyújtson 1.000.000,- Ft-os támogatást a 2019. évi feladatok             
végrehajtásához. A további évek támogatásairól az éves költségvetésekben szülessen döntés. 

A 2019. évi 1.000.000,- Ft-os támogatás a 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék sorról           
átcsoportosítással külön soron biztosítható. 

Budapest, 2019. augusztus 27. 
     dr. Hoffmann Tamás  


