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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: Szentendrei Közművelődési, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Társaság 

székhely: 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. 

KSH azonosító: 22369655-9004-571-13. 

adószám: 22369655-2-13. 

bank: Raiffeisen Bank zRt. 

számlaszám: 12020005-00148595-00100001 

képviseli: Závodszky Zoltán ügyvezető 

 

– továbbiakban: Feladatellátó 

 

(Önkormányzat és Feladatellátó együttesen: Felek) 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

 

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 alapján az alábbiakban állapodnak meg:  
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1. Jelen közművelődési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) 1. számú mellékletében 

részletezett közművelődési feladatok ellátásával 2007. április 1-től az Önkormányzat 

Feladatellátót bízza meg. Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal jelen 

megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására. Az Önkormányzat a 

közművelődési feladatok ellátása céljából Feladatellátó részére használati jogot biztosít az 

alábbiakban meghatározott, önkormányzati tulajdonú épületekben:  

 

1. Dunaparti Művelődési Ház 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

2. MűvészetMalom 

2000 Szentendre, Bogdányi u. 32. 

 

3. Püspökmajori Klubkönyvtár 

2000 Szentendre, Hamvas B. u. 6. 

 

4. Szentendrei Teátrum 

2000 Szentendre, Dunakorzó 11/a. 

 

5. Tourinform Iroda 

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u.22. 

 

6.  Szentendre és Vidéke Szerkesztősége 

2000 Szentendre, Duna-korzó 18. sz. 

 

 

 

2. A Feladatellátó 

 

a) kötelezettséget vállal arra, hogy jelen megállapodásban meghatározott feladatokat ellátja; 

 

b) az 1. sz. mellékletben feltüntetett önkormányzati közművelődési feladatokat a jelen 

megállapodás 6. pontjában rögzített időpontig biztosítja; 

 

c) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő- testületének a közművelődésről szóló 

18/2007. Önk. számú önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, 

kötelező helyi közművelődési feladatokból jelen közművelődési megállapodás 1. sz. 

mellékletében megjelölt feladatokat az önkormányzat által rögzített formában, módon és 

mértékben ellátja. Az ellátott szolgáltatások közül a rendeletben meghatározott szolgáltatások 

ingyenesek, a közművelődési megállapodás többi szolgáltatásáért az Önkormányzat által 

meghatározott részvételi díjat kell fizetni. A feladatellátó a szolgáltatást a helyi 

sajátosságokhoz igazodóan köteles biztosítani. 

 

d) kötelezettséget vállal arra, hogy a rendeletben foglalt, jelen közművelődési megállapodás 

tárgyát képező feladatok körében biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a 

törvény 2-3. §- ban meghatározott alapelvek érvényesülését. 

  

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

f) a közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az évi statisztikai 

adatszolgáltatást az Önkormányzat részére biztosítja.  

 

g) jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 

törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 

kínáljon.  

 

 

2. A Felek képviselői  

 

a) által aláírt és a megállapodás részét képező mellékletek tartalmazzák annak az épületnek a 

megnevezését, címét, amelyben a feladatellátás megvalósul; 

 

b) által aláírt és a megállapodás részét képező 2. számú melléklet tartalmazza a 

közművelődési feladatellátásra átadott, átvett ingó és ingatlan vagyontárgyakat; leltári 

tárgyakat, eszközöket, azok típusát, jellemzőit. A feladatellátásra átvett ingó és ingatlan 

vagyontárgyak megóvásáról, őrzéséről, fenntartásáról a feladatellátó köteles gondoskodni és a 

használat jogának megszűntével (jelen megállapodás hatályának lejártával) köteles azokat 

haladéktalanul rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzatnak 

visszaadni.  

 

3. A feladatellátó az Önkormányzat felhívására, illetve a rendeletben meghatározott határidőig 

írásban tájékoztatást ad jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásáról, aktuális 

helyzetéről.  

 

4. Az Önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben 

meghatározott kötelező közművelődési feladatok egészéből a Feladatellátó által ellátott 

közművelődési tevékenységre a Képviselő-testület határozatában és/vagy az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott összegű hozzájárulást 

biztosít, amely támogatást a Feladatellátó működési költségeinek fedezetére adja és 

amely támogatás  a társaság által nyújtott szolgáltatások és termékek árát közvetlenül 

nem befolyásolja. A költségvetési hozzájárulásról a Feladatellátó az 5. pontban 

meghatározottak szerint elszámolni köteles és azt csak célhoz kötötten – a Képviselő-

testület 273/2007. (IX.11.) Kt. számú határozatának megfelelően – működési költségek 

fedezetéhez használhatja fel.1 

 

 

5. A Feladatellátó az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által 

átutalt összegről évenként, a vonatkozó pénzügyi szabályoknak megfelelően köteles a 

meghatározott időpontig elszámolni. 

 

6. Jelen megállapodás 2010. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön létre. 

A határidő lejártát legalább 15 nappal megelőzően a Felek közösen megvizsgálják a 

megállapodás esetleges meghosszabbításának kérdését.2 

 

                                                           
1 Módosította a 454/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től 
2 Módosította a 454/2008. (XII.09.) Kt. számú határozat. Hatályos: 2008. december 10-től 
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7. Az Önkormányzat és a Feladatellátó jelen megállapodás keretében rögzített feladatok 

megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember illetve 

szakfelügyelő közreműködésével vizsgáltathatja. 

 

8. Jelen szerződés csak írásban módosítható, vagy szüntethető meg. 

9. Önkormányzat jelen megállapodást írásban felmondhatja, ha 

 Feladatellátó a megállapodásban vállalt vagy jogszabályban előírt valamely 

kötelezettségét nem teljesíti; 

 Feladatellátó a feladatellátás céljára átvett ingó, vagy ingatlan vagyontárgyat 

rongálja vagy a rendeltetésellenesen használja; 

 

A felmondási idő 60 nap.  

 

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.  

 

10. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

11. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására – hatáskörtől függően – a Szentendrei Városi 

Bíróság és a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

12. Szentendre Város Önkormányzatának polgármestere Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 454/2008. (XII.09.) Kt. számú határozata alapján jogosult jelen 

szerződés aláírására. 

 

Felek a jelen szerződést, mint ügyleti akaratukat minden tekintetben megfelelően rögzítő 

dokumentumot - képviselet esetén a képviseletre vonatkozó szabályok figyelembe vételével - 

jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2008……………………………… 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó Závodszky Zoltán 

polgármester jegyző ügyvezető 

Szentendre Város Önkormányzata  Szentendrei Közművelődési, Kulturális és 

Városmarketing Kht. 

 

Ellenjegyezte: 

 

 


