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KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

név: Szentendre Város Önkormányzata  

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

adószám: 15395364-2-13 

bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

 

– továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről:  

 

név: CavernaStudica Kulturális Közhasznú Társaság (Bejegyzés alatt) 

székhely: 2000 Szentendre, Radnóti M. u. 2. 

KSH azonosító: 22391795-9231-571-13 

adószám: 22391795-2-13 

bankszámlaszám: 10300002-10342878-49020011 

képviseli: Tóth Ferenc Tibor ügyvezető 

 

– továbbiakban: Feladatellátó 

(Önkormányzat és Feladatellátó együttesen: Felek) 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

1. Önkormányzat és a Feladatellátó a kulturális javak védelméről és muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 79. §-a, és Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a közművelődésről szóló 18/2007.(III.30.)  Önk. sz. rendelete (a 

továbbiakban: rendelet)  2. § b), c) pontja, 4. § (1) bekezdés a) pontja, 6. § (1) bekezdés 

g) pontja, 11. § (1) bekezdés d) pontja, 13. § (1) bekezdés d) pontja, és 2. melléklete 

alapján az alábbiakban állapodnak meg:  

 

2. Jelen közművelődési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 1. számú 

mellékletében részletezett közművelődési feladatok ellátásával, illetőleg a más által 

kötelezően vállalt közművelődési feladatok ellátásának támogatásával 2007. július 1-től 

az Önkormányzat Feladatellátót bízza meg. Feladatellátó a megbízást elfogadja és 

kötelezettséget vállal a fenti feladatok színvonalas, jogszabályoknak – egyebek mellet 

Szentendre Város Önkormányzata rendeleteinek - és szakmai szabályoknak megfelelő 
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ellátására, illetőleg a más által kötelezően vállalt közművelődési feladatok ellátásának 

támogatására oly módon, hogy arra Önkormányzattól díjazást, költségtérítést, 

támogatást és egyéb ellenszolgáltatást nem kér.  

 

3. A Feladatellátó a 2. pontban meghatározott feladatait a hatályos jogszabályoknak és 

egyéb szakmai szabályoknak megfelelően, Szentendre Város Önkormányzat érdekeinek 

megfelelően, pontosan, siker orientáltan, Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-

testületével, a Városi Közművelődési Tanáccsal, a Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht-val, a Szentendre Művészetéért Közhasznú Alapítvánnyal és 

Szentendre kulturális életében tevékenykedő egyéb személyekkel és szervezetekkel 

együttműködve végzi. 

 

4. A Feladatellátó  

 kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen közművelődési megállapodás tárgyát képező 

feladatok körében biztosítja a lakosság – kisebbséget érintő feladatellátás esetén a 

kisebbség tagjai -  részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-3. §-ban 

meghatározott alapelvek érvényesülését. 

 

 kötelezettséget vállal arra, hogy az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában 
foglalkoztatott közművelődési szakember szakképesítése tekintetében - többször 
módosított - az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges 
képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet követelményeit 
alkalmazza. 

 

 a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 

adatszolgáltatást, illetőleg az Önkormányzat kérésére egyéb adatszolgáltatást az 

Önkormányzat részére biztosítja.  

 

 jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül 

a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre 

szolgáltatásokat kínáljon.  

 

5. A Feladatellátó az általa vállalt feladatokat a jelen szerződés 1. mellékletében 

meghatározott helyszíneken végzi, az Önkormányzat – közvetett, vagy közvetlen - 

tulajdonában álló ingatlanok, vagy közterületek igénybe vétele esetén az azokra 

vonatkozó szabályok szerint díjat köteles fizetni. 

 

6. A Feladatellátó az Önkormányzat felhívására, illetve a rendeletben meghatározott 

határidőig írásban tájékoztatást ad jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, 

aktuális helyzetéről.  

 

7. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozatlan időre szól.  

 

8. A jelen szerződés 2 hónapos felmondással mondható fel. 

 

9. Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok 

megvalósításának minőségét - beleértve a szolgáltatás ellátásában közreműködő 

személyek jogszabály szerinti szakképzettségének ellenőrzését is - érvényes szakértői 

engedéllyel rendelkező szakember illetve szakfelügyelő közreműködésével 

vizsgáltathatja. 
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10. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

 

11. Az Önkormányzat jelen megállapodást azonnali hatállyal is felmondhatja, ha a 

Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely 

kötelezettségét – írásbeli felszólítás ellenére – ismételten nem teljesíti.  

 

12. A kapcsolattartó személyek:  

 

 Önkormányzat: név, cím, telefon, fax, e-mail 

 

 Feladatellátó: név, cím, telefon, fax, e-mail Tóth Ferenc Tibor, 1149 Budapest, 

Handzsár u. 6. IV/13., +36204654611  ftoth@oszk.hu 

 

13. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  

 

14. Felek esetleges jogvitájuk rendezését elsősorban tárgyalásos úton kívánják 

megoldani, ennek sikertelensége esetén jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől 

függően – a Szentendrei Városi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

15. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 181/2007. (VI.12.) Kt. számú határozata 

alapján jogosult jelen szerződés aláírására. 

 

16. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 59. § (1) bekezdése alapján 

a Feladatellátó közhasznú társaság taggyűlésének kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a jelen szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös 

szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység 

folytatásának feltételeiről. A jelen szerződést a megkötésétől számított harminc 

napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni. 

 

17. Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően 

rögzítő dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok 

figyelembe vételével - jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2007 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Tóth Ferenc Tibor 

polgármester jegyző ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  CavernaStudica Kulturális Közhasznú 

Társaság (Bejegyzés alatt) 
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A közművelődési megállapodás 1. számú melléklete 

 

A közművelődési megállapodásban rögzítettek értelmében a Feladatellátó az önkormányzat 

kötelező feladataiból szakszerűen és folyamatosan – a Városi Közművelődési Tanács 

jóváhagyásával - biztosítja Szentendre város közigazgatási területén az alábbi közművelődési 

tevékenységek ellátását és a más által vállalt feladatok ellátásának támogatását legalább a korábbi 

években megszabott szakmai színvonalon:  

 

Közgyűjteményi feladatok 

Kisebbségek érdekvédelme 

Közművelődés elősegítése 

Kisebbségi közösségek hagyományápolása 

Regionális kulturális értékmegőrzés 

Városi rendezvények szervezése 

Szakmai tanácsadás 

Tehetséggondozás 

Művészeti nevelés 

Mesterkurzus 

Személyiség fejlesztés 

 

Felek külön állapodnak meg:  

1. A tevékenység, illetve a szolgáltatás  

 helyszínének,  

 időtartamának illetve időpontjának,  

 a nyitvatartás rendjének meghatározásáról  

2. A szolgáltatást igénybe vevő lakossági körről  

3. A szolgáltatások igénybevételének díjazásáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


