KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
Adószám: 15733555-2-17
képviseli: Szabó Loránd, polgármester
továbbiakban: Megbízó

másrészről

Tinódi Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Adószám: 18854921-2-17
képviseli: Somlai Adrienn ügyvezető
továbbiakban: Megbízott

között az alábbi feltételekkel:
A szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglaltak alapján a
települési önkormányzat kötelező feladata a kulturális szolgáltatás, az előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása. Megbízó e feladatát Megbízott
közreműködésével látja el.
1.)

Megbízó Dombóvár város polgárainak közös közművelődési, kulturális
szükségletei biztosításáért vállalt felelőssége tudatában, ezen feladatának sikeres
elvégzése érdekében, – Megbízó és Megbízott között 1997. január 1-jén aláírt és
10 évre szóló korábbi, ezt követően 2007. január 1-jétől 2016. december 31-ig,
majd 2017. január 1-től 2017. december 31-ig meghosszabbított közművelődési
megállapodásban foglaltakra figyelemmel – Megbízottat a dombóvári Tinódi Ház
működtetésével, valamint e megállapodásban felsorolt közművelődési, kulturális,
szervezési, közvetítő tevékenységgel bízza meg.

2.)

Szerződő felek elhatározzák, hogy a közművelődés területén – egymás
érdekeinek kölcsönös figyelembe vételével – együtt kívánnak működni.
Tevékenységük összehangolásával és lehetőségeik színvonalas kihasználásával a
közművelődési szolgáltatás minőségi javítását, a város lakosságának érdeke és
igénye szerinti választék bővítését célozzák meg.

3.)

Megbízó a közművelődési feladataival összefüggő fenntartói, irányítási jogainak
a Tinódi Ház működéséhez szükséges, – külön vagyonleltárban rögzített – teljes
ingatlan vagyon használati, üzemeltetési jogát átadja Megbízottnak, Megbízott
mindezeket átveszi, ezt ezen megállapodással együtt érvényes ingatlanhasznosítási szerződésben rögzítik.

3. 1.) Megbízott vállalja, hogy a használatra átvett ingatlan vagyont Megbízó és
közte létrejött ingatlanhasznosítási szerződés alapján használja és
üzemelteti.
4.)

Szerződő Felek a megállapodásukat és jelen megállapodásban foglalt
együttműködésüket 2017. december 31-ig tartják fenn.

5.)

Megbízó a Megbízott rendeltetésszerű működése, a közhasznú tevékenység,
illetve az 1. pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében a következő
kötelezettségeket vállalja:
5.1)

Megbízó 2017. január 1. napjától kezdődően fennállása alatt, de
legalább 2017. december 31-ig közfeladatainak ellátásához pénzbeli
támogatást biztosít Megbízottnak havi lebontásban az éves összeg 1/12
része mértékében minden hónap 5. napjáig. A támogatás mértéke
Megbízó 2017. évi költségvetésében kerül meghatározásra.

5.2)

A közművelődési feladatok ellátására Megbízó által biztosított forráson
felül Megbízott törekszik külső, pályázati és egyéb források, bevételek
szerzésére.

5.3) Megbízó Megbízott által szervezett városi rendezvényeknél előzetes
egyeztetés alapján biztosítja:
− a díjtalan közterület-használat jogosultságát, lehetőségét (közútkezelői
engedélyeztetés, rendőrségi útlezárás, polgárőri jelenlét)
− a rendezvények meghívóinak készítését
− Megbízó tulajdonában álló technikai eszközök térítésmentes használatát
(sörpad garnitúra, kisebb pavilon, hangtechnikai eszközök,
rendezvénysátor, színpadi dobogok, egyéb rendezvénykellékek)
6.)

Megbízott Dombóvár város lakossága művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek biztosítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységek
ellátásra vállal kötelezettséget:
6.1.) Megbízott köteles a Tinódi Ház igénybevételét a város lakossága számára
biztosítani és mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tenni a
következő általános nyitvatartási időben:
Hétfőtől-Péntekig: 7-20 óra
Jegypénztár H-P: 7-13-ig és 14-17.30-ig
(szombaton és vasárnap csak a Tinódi Ház csoportjai és a
rendezvénylátogatók részére)
6.2.) A 6.1. pontban rögzítettektől eltérő nyitvatartási rendet Megbízott csak
Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának jóváhagyásával
kezdeményezhet.

6.3.) A Tinódi Ház nyitvatartási ideje alatt Megbízott köteles gondoskodni
arról, hogy a létesítményben mindig tartózkodjon legalább egy olyan
munkavállaló, aki döntéshozói jogkörrel rendelkezik.
6.4.) Megbízott az általános nyitvatartási idő, illetve rendezvények ideje alatt
információ begyűjtő és közvetítő tevékenységet végez, országos és helyi
szervezetekkel meglévő kapcsolatok alapján országos és helyi kulturális
tájékoztatást ad.
6.5.) Megbízott Megbízó által rendezett városi ünnepek és rendezvények
szervezési, lebonyolítási munkáiról az eseményt megelőző 5 héttel
legalább két javaslatot tesz, az ajánlatokból Megbízó 1 héten belül választ.
6.6.) Megbízott által szervezett városi rendezvények lebonyolításához
Megbízott térítésmentesen biztosítja a meglévő technikai eszközeit (mobil
színpad, dobogó, fény és hangtechnika), valamint az azok kezelését végző
szakembereit.
6.7.)

A Tinódi Házban hagyományossá vált, egész várost megmozgató
rendezvényekhez helyet biztosít, szervezi, lebonyolítja azokat. Megbízott
vállalja, hogy éves programtervét két ütemben, tárgyév január 31. és
június 30. napjáig ismerteti Megbízóval. A Megbízó által jóváhagyott
tervtől csak a Megbízó írásbeli jóváhagyásával lehet eltérni.

6.8.)

Megbízott vállalja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata, Dombóvár
Város Könyvtára és a Tinódi Ház Nonprofit Kft. és a Dombóvári
Helytörténeti Gyűjtemény által szervezett programokról évente 2
alkalommal programajánló füzetet jelentet meg, melynek költségei az
adott szervezet által igényelt oldalszám függvényében arányos mértékben
oszlanak meg a felek között.

6.9.)

Megbízott vállalja, hogy Megbízó által kialakítandó galéria számára a
Tinódi Ház Majoros termében, egy ifjúsági klub működtetésére pedig a
kávézó melletti kisteremben helyet biztosít.

6.10.)

Megbízott rendszeres, minimum évi 12 képzőművészeti, népművészeti,
természettudományi, iparművészeti kiállítást köteles szervezni,
lebonyolítani.

6.11.)

Megbízott a Tinódi Házban tevékenykedő csoportok által (lásd: 1. számú
melléklet) szervezett alkalmi programok, bemutatók, helyi-területiországos megmérettetések helyiségigényének, szervezési, lebonyolítási,
szakmai szükségleteinek kiszolgálását ingyenessé teszi az alábbiak szerint:
− csoportonként évi 1 nyílt nap vagy szakmai nap
− összesen évi 10 színházi előadás
− társas összejövetelek csoportonként évi 1 alkalom

csoportonként évi 1 alkalommal hosszabb - de legfeljebb 10 nap kiállítási lehetőség
6.12)

Megbízott vállalja a közszükségletek, a tényleges művelődési igények
kielégítésére szervezett programok megrendezését, tevékenységek
befogadását (gyermek-színházbérlet, komoly zenei sorozatok, nyári
táborok, mozgásos és közhasznú tanfolyamok, egyéb előadások havi 1
átlagban).

6.13)

Nyitvatartási időben más dombóvári szervek, szervezetek kulturális,
jótékony célú vagy a közösséget erősítő rendezvényeinek,
programjainak segítése, helyiségigényének kielégítése:
− Térítés nélkül biztosítja Megbízott Megbízó számára:
• Nem bevételes fórumokra, kulturális rendezvényekre a
színháztermet, Majoros-termet, a pinceszínházat, a Tinódi Ház
előterét, valamint a kávézó melletti kisteremet (ifjúsági klub). A
teremhasználati igényt a használó előre köteles bejelenteni,
egyeztetni.
• A város területén működő nevelési-oktatási, valamint az
önkormányzat fenntartásában működő intézmények nem bevételes
rendezvényeire évi 1 alkalommal a földszinti termeket (előtér,
színházterem, öltözők, Majoros-terem).
• A dombóvári – e megállapodásban egyébként fel nem sorolt –
bejegyzett kulturális, társadalmi szervezetek, felekezeti szervek
nem bevételes, politikamentes kulturális rendezvényeire
szervezetenként évi 1 alkalommal a pinceszínházat vagy az
előteret vagy a Majoros-termet.
− Féláron biztosítja a Megbízott a fenti szervek, intézmények,
szervezetek számára
• a pinceszínházat vagy az előteret vagy a Majoros-termet jótékony
célú, bevételes rendezvényeikre legfeljebb évi 2 alkalommal.

6.14)

Megbízott biztosítja a Tinódi Házzal szerződéses jogviszonyban álló
szervezetek számára a megfelelő működési feltételeket.

6.15)

A civil társadalmiság szolgálata:
− Megbízott az 1. számú mellékletben felsorolt szervezeteken,
csoportokon kívüli, ténylegesen működő, bejegyzett civil szervezetek
részére csak Megbízóval történt egyeztetést követően biztosíthat
térítésmentes, vagy kedvezményes ingatlanhasználatot.
− Megbízott 1. számú mellékletben felsorolt vagy abban nem szereplő
önképző, nem bejegyzett civil szervezetek részére kulturális,
politikamentes rendezvényeik szervezéséhez térítésmentes vagy

kedvezményes ingatlan használatot csak Megbízó előzetes
jóváhagyásával biztosíthat. Önképző, nem bejegyzett civil szervezetek
képviseletükre kötelesek maguk közül egy személyt megjelölni.
− Több civil szervezetet érintő rendezvényre (Civil Fórum, Civil Napok)
évi 4 alkalommal díjtalanul helyet biztosít.
7.

Megbízott kötelezettségei:
7.1.)

Megbízott minden évben köteles közművelődési tevékenységéről és a
részére Megbízó által folyósított támogatásról a tárgyévet követő év január
31-ig beszámolni, illetve elszámolni.

7.2.)

Megbízott köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezéseit betartani.

7.3.)

Megbízott közművelődési tevékenységét és jelen megállapodásban vállalt
feladatainak ellátását politikai, vallási, világnézeti elkötelezettség,
bármilyen hátrányos megkülönböztetés – nem, kor, vallás, politikai,
nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési különbségtétel –
nélkül végzi.

7.4.)

Személyi feltételek. Megbízott köteles feladatainak ellátását, a
közművelődési
szolgáltatás
folyamatosságát,
kontrollálható
szakszerűségét a jogszabályban meghatározott képzettségű vezetőkkel és
munkatársakkal biztosítani.

8)

Megbízó jogosult a jelen megállapodásban foglaltak folyamatos ellenőrzésére,
valamint szakértői közreműködés igénybevételére a feladatellátás minőségének
vizsgálatára.

9.)

A szerződés módosítása és megszüntetése:
9.1) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban,
mindkét fél közös megegyezésével történhet.
9.2) Jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, vagy bármelyik fél által
gyakorolható rendes felmondással szüntethető meg. A szerződést bármelyik
fél indokolás nélkül a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal
felmondhatja, a felmondási idő 30 nap.

10.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket
tárgyalás útján rendezik. Sikertelen tárgyalás esetén megegyezés hiányában a
megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
11.) Jelen megállapodást Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
….................................. számú határozatával jóváhagyta.

12.)

Jelen megállapodás 4, egymással szó szerint megegyező példányban készült.

A felek a megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Dombóvár, 2017…………………..

Megbízó
Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd
polgármester

Megbízott
Tinódi Ház Nkft.
Somlai Adrienn
ügyvezető

1. számú melléklet a közművelődési megállapodáshoz
2017. év
1. A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-ben hagyományosan működő, együttműködési
megállapodással rendelkező csoportok részére:
• A művészeti lehetőségek biztosítása (alkotás - terjesztés - befogadás,
amatőr művészeti tevékenységek):
• Rendszeres mozgáslehetőség biztosítása, tartásjavítás, harmonikus mozgás,
tánckultúránk hagyományainak elsajátítása:
Kapos Alapítvány néptánccsoportjának:
heti 6 alkalommal próbaterem, öltözők,
évi 12 alkalommal színházterem, öltözők
ruharaktár
• Ének- és zenekultúránk elsajátítása, aktív gyakorlása:
Kapos Kórus:
- heti 2 alkalommal Majoros-terem,
- évi 12 alkalommal színházterem
Tiszta Forrás Dalkör
- heti 1 alkalommal Majoros-terem
Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar és Tücsökzenekara, valamint a DOZE
fellépéseinek támogatása:
- évi 6 alkalommal a színházteremben
•

Kézművesség, hagyományápolás a Szépteremtő Kalákában – folyamatos
helyszín és eseti programok, havi rendszerességgel

•

Az irodalom, a színjátszás értékeinek megőrzése, színpadra állítása:
- 2 diák színjátszó kör heti 1 alkalommal igény és lehetőség szerinti
próbahely biztosítása
- iskolai drámás képzésnek helyszín biztosítása
- színjátszó találkozók szervezése, lebonyolítása

•

A vizuális kultúra megőrzése, erősítése:
- nyári szabadtéri filmvetítés a Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági
Önkormányzat közreműködésével

2. Egyéb képző, önképző, tudás és személyiségfejlesztő csoportok működési
feltételeinek biztosítása:
− Heti rendszerességgel:

• Belvárosi és Újdombóvári Hímzőszakkör, Irodalmi Önképzőkör, Wass
Albert Olvasókör.
− Havi rendszerességgel:
Dombóvári Kertbarát Egyesület, Dombóvári Szívklub, Dombóvári
Városvédő és Városszépítő Egyesület, „Fekete István” Kulturális Egyesület.
3. Bevétel nélküli, nonprofit jellegű speciális élethelyzetben lévő csoportok
összejöveteleihez megfelelő működési tér biztosítása:
− Havonta:
• Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
• Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei
Szervezete,
• Dombóvári Ózon Asztma Egyesület
• Dombóvári Ilco Egyesület
4. Sajátos érdeklődési területű, hagyományos csoportok számára megfelelő tér
biztosítása:
− Hetente 2 alkalommal:
Dombóvár 2004 Sakk Egyesület
− Havonta:
Dombóvári Városi Horgász Egyesület, Dombóvár és környéke Méhész
egyesület, Dombó-Dog Centrum Kutyás Sport Egyesület (KSE)
− Alkalmi:
Nők Dombóvárért Egyesület, Nyergesvölgyi Horgászegyesület
5. Rendszeres közösségi tér biztosítása a tisztán közösségi célú hagyományos
csoportoknak (nyugdíjas klubok, ifjúsági körök).
− Heti 1 alkalommal:
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, Gyöngykoszorú Daloskör
− Heti 1 alkalommal:
A Dombóvári Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattal közösen Ifjúsági Klub
működtetése.
− Rendszeres:
Stúdióhelyiség biztosítása a Dombó-Média Kft. részére a helyi televíziós
műsorszolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységre hetente hat alkalommal.

2.

számú melléklet

A Megbízott részbeni vagy teljes közreműködésével szervezendő városi rendezvények:
- Magyar Kultúra Napja
- Majális
- Városi Gyermeknap
- Hat vár hat rád túra
- Szőlőhegyi Anna napi búcsú
- Kertvárosi búcsú
- Adventi programok és vásár
- Negyedik láng verseny- és élményfutás

