KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSÉRE IRÁNYULÓ
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

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 továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi
tartalommal:
I.

Általános rendelkezések

Előzmények:
1. A Felek rögzítik, hogy közöttük először 1997. január 1-jétől jött létre
közművelődési megállapodás 2006. december 31-ig, majd újabb 10 évre 2007.
január 1-jétől 2016. december 31-ig. Ez utóbbi megállapodás hatályát 2017. január
1-től a Felek évente többször meghosszabbították, legutóbb 2019. január 1-jétől a
helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló új önkormányzati rendelettel
összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó új megállapodás hatályba lépéséig.
Felek rögzítik, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló új
önkormányzati rendelet (3/2019. (I. 31.)) 2019. március 1-jén hatályba lépett.
Felek kijelentik, hogy a közművelődés területén – egymás érdekeinek kölcsönös
figyelembe vételével – továbbra is 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.
2. A Felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti megállapodás alapán fennálló, és a
közművelődési feladatellátásra szóló jogviszonyukat fenn kívánják tartani, azonban
a megállapodásban foglalt rendelkezéseket felül kell vizsgálni a megváltozott
törvényi és helyi jogszabályi környezetre tekintettel. Erre tekintettel a Felek a

közöttük fennálló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket a jelen
közművelődési megállapodásban foglaltak szerint kívánják szabályozni 2019.
július 1-jétől 2024. december 31-ig, és a közöttük fennálló 1. pont szerinti
megállapodást 2019. július 1-jével közös megegyezéssel megszüntetik, annak
helyébe a jelen közművelődési megállapodás lép. A Felek a közöttük fennálló,
közművelődési tevékenység ellátására irányuló jogviszonyra a jelen közművelődési
megállapodásban foglaltakat rendelik alkalmazni 2019. július 1-jétől.
A megállapodás tárgya
3. A Felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76. § (1) bekezdésében foglaltak
alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, melynek a fő része a közművelődési alapszolgáltatások
bizonyos
körének
megszervezése.
A
Megbízó
a
közművelődési
alapszolgáltatásokat nem közművelődési intézmény fenntartásával, hanem – élve a
Törvény 78/I. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazással – közművelődési
intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodással kívánja
biztosítani a Megbízott, mint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság
révén. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott közművelődési intézmény működtetője
lehet a Törvény 77. § (2) bekezdése értelmében, és a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § 2. pontja alapján feladatellátónak minősül.
4. A fentiek alapján a Megbízott megbízza a megállapodás szerinti közművelődési
alapszolgáltatások biztosításával közművelődési intézmény működtetése útján
annak érdekében, hogy Dombóváron a lakosság önszerveződő közösségei
megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közművelődési
intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel
idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak
5. A Megbízott a 4. pontban foglalt feladat ellátását vállalja a következők szerint:
a) Elkülönült szervezeti egységként Tinódi Művelődési Ház elnevezéssel
közművelődési intézményt működtet, melynek típusa a Törvény 77. § (5)
bekezdés a) pontja szerinti művelődési ház; a közművelődési intézmény
önálló jogalanyisággal nem rendelkezik.
b) Feladatellátóként vállalja a Törvény 77. § (3) bekezdésében, valamint a 79. §
(4) bekezdésében foglalt feladatok, követelmények teljesítését a Tinódi
Művelődési Ház tekintetében.
c) A jelen közművelődési megállapodást a Tinódi Művelődési Házban
közzéteszi helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.)
önkormányzati rendelettel együtt.

d) Kapcsolatot tart a megyei és országos szakmai szervezetekkel.
e) Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a Megbízó által fenntartott
közgyűjteménnyel és muzeális intézménnyel.
f) Térítés nélkül biztosítja Megbízott a Megbízó számára a Tinódi Ház
igénybevételét a következők szerint:
− Nem bevételes fórumokra, kulturális rendezvényekre a színháztermet,
Majoros Galériát, a pinceszínházat, a Tinódi Ház előterét, valamint az
Ifjúsági klubot. A teremhasználati igényt a használó előre köteles
bejelenteni, egyeztetni.
− A város területén működő nevelési-oktatási, valamint a Megbízó vagy
társulás fenntartásában működő intézmények nem bevételes
rendezvényeire évi 1 alkalommal a földszinti termeket (előtér,
színházterem, öltözők)
− A dombóvári bejegyzett kulturális, társadalmi szervezetek nem bevételes,
politikamentes, kulturális rendezvényeire szervezetenként évi 1
alkalommal a pinceszínházat vagy az előteret.
g) Féláron biztosítja a Megbízott a fenti szervek, intézmények, szervezetek
számára a pinceszínházat vagy az előteret jótékony célú, bevételes
rendezvényeikre legfeljebb évi 2 alkalommal.
h) A városkártya rendszerhez kapcsolódóan elfogadóhelyként működik, illetve a
kártyarendszerre vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartásával részt
vesz a kártyabirtokosok regisztrációjában.
6. A Megbízó a következőket vállalja:
a) A helyi televíziós műsorszolgáltatás terjesztésére, illetve időszaki lap
kiadására kötött szerződésben foglaltak szerint médiamegjelenést biztosít a
Megbízott részére az általa szervezett programokról, rendezvényekről szóló
hirdetéseknek, plakátoknak.
b) A városkártya rendszeren keresztül térítés nélkül biztosítja a Megbízott
részére az általa szervezett programokról, rendezvényekről szóló hirdetések
kiküldését a regisztrált kártyabirtokosok elektronikus levélcímére.
c) A közművelődési feladatok ellátáshoz külön szerződésben foglaltak szerint
térítés nélkül biztosítja a Tinódi Művelődési Háznak helyet adó, a Megbízó
kizárólagos tulajdonát képező, a dombóvári 1294/7. hrsz. alatt nyilvántartott
Tinódi Ház megnevezésű, 4686,94 m2 területű ingatlanból a Felek között
létrejött bérleti-üzemeltetési szerződésben feltüntetett helyiségeket.
d) A Megbízott részére a megállapodás szerinti közművelődési
alapszolgáltatások biztosításához a pénzügyi feltételek körében rögzítettek
szerint támogatást biztosít.
7. A Felek kijelentik, hogy a közművelődési alapszolgáltatások biztosítása, a jelen
megállapodásban foglalt feladatok ellátása során szorosan együttműködnek
Dombóvár polgárai művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek minőségi
kiszolgálása érdekében. A Felek együttműködése kiterjed az önkormányzati

közművelődési feladatellátás körébe tartozó, de a jelen megállapodásban nem
részletezett egyéb tevékenységekre is, így különösen a városkártya rendszer
működtetésére.
8. A Felek a jelen megállapodást határozott időre, 2024. december 31-ig kötik.
Amennyiben a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló önkormányzati
rendelet a megállapodás hatály alatt felülvizsgálatra kerül, vagy a magasabb szintű
jogszabályok változása azt indokolttá teszi, a Felek a megállapodást felülvizsgálják
és megfelelően módosítják.
9. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás módosítása csak írásban, mindkét fél
közös megegyezésével történhet.
10. Jelen megállapodás megszűnik
a. a Felek közös megegyezésével az abban foglaltak szerint,
b. bármelyik fél indokolás nélküli, rendes felmondásával a felmondási idő utolsó
napjával,
c. bármely fél rendkívüli felmondásával a felmondási idő utolsó napjával.
d. amennyiben a Tinódi Házra vonatkozó használati joga a megbízottnak
megszűnik, a megszűnés napjával.
11. Jelen megállapodást rendes felmondással bármelyik fél a másik félhez intézett
írásbeli jognyilatkozatban legalább 6 hónapos felmondási idővel hó végére
indokolás nélkül felmondhatja. A megállapodás rendkívüli felmondással írásban
érdemi indokolással a másik félhez intézett jognyilatkozattal mondható fel legalább
60 napos felmondási idővel, amennyiben a másik szerződő fél jelen
megállapodásban vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi.
12. Amennyiben a tárgyévben a Tinódi Művelődési Ház működése 2 hónapon túl
szünetel, a Megbízó új közművelődési megállapodással biztosítja a közművelődési
alapszolgáltatásokat a Törvény 78/I. § (3) bekezdése alapján.
II.

A közművelődési alapszolgáltatások biztosítása

A biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások köre és azok díja
13. A közművelődési feladatellátás keretében Megbízott az alábbi közművelődési
alapszolgáltatásokat biztosítja a Tinódi Művelődési Ház működtetésével:
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása,
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek
számára helyszín biztosítása,
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek
biztosítása,
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
e) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása.

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása:
14. A Megbízott a megállapodás 1. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít az ott
felsorolt művelődő közösségek számára rendszeres vagy alkalomszerű művelődési,
illetve közösségi tevékenységükhöz helyszínt, illetve bemutatkozási lehetőséget
térítés nélkül. Az igénybevétel időpontját és a konkrét helyiséget a Megbízott
határozza meg.
15. Megbízott köteles biztosítani a vele szerződéses jogviszonyban álló szervezetek
számára a megfelelő működési feltételeket.
16. Megbízott a Tinódi Házban tevékenykedő, 1. számú mellékletben felsorolt
csoportok által szervezett alkalmi programok, bemutatók, helyi-területi-országos
megmérettetések
helyiségigényének,
szervezési,
lebonyolítási,
szakmai
szükségleteinek kiszolgálását ingyenesen biztosítja 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.
17. A Megbízott évente legalább egyszer köteles fórumot szervezni a dombóvári
művelődő közösségek számára a közművelődési feladatellátással kapcsolatos
észrevételek, javaslatok megtételére. A fórum nyilvános, azon bárki térítés nélkül
vehet részt. A Tinódi Művelődési Ház vezetője meghívása esetén köteles részt
venni Civil Fórum ülésén az önkormányzati közművelődési feladatellátást érintő
ügyekben.
18.
a. 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.
b. Megbízott 1. számú mellékletben 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.
c. Több civil szervezetet érintő rendezvényre (Civil Fórum, Civil Napok) évi 4
alkalommal díjtalanul helyet biztosít.
A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése:
19. A Megbízott az EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése szerinti programok
szervezésével látja el a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési

alapszolgáltatást. A Megbízott úgy köteles kialakítani programkínálatát, hogy a
lakosság minél szélesebb körét érintse, figyelembe véve az egyes korosztályok
kulturális és szórakozási igényeit.
20. A Megbízott által minden évben megszervezett főbb alkalmi programok: Magyar
Kultúra napja, Kultúrházak Éjjel-nappal, Wass Albert felolvasó maraton, Gyermek
Néptáncfesztivál, Magyar Fotográfia Napja, Városjáró Mikulás.
21. A rendszeresen ingyenesen megvalósításra kerülő programok:
a) Ifjúsági klub az erre a célra kialakított és felszerelt helyiségben a dombóvári
fiatalság számára minden hónap első péntekén szervezett ifjúsági programmal,
továbbá minden pénteki napon 16 órától 20 óráig kötetlenül dombóvári
lakcímmel rendelkező tanulók számára.
b) Minden hónap utolsó péntekén délután az időseknek szóló, kulturális
igényeiknek megfelelő program zeneszolgáltatással, táncolási lehetőséggel.
c) Idősek
művelődésének,
napközbeni
szabadidő
eltöltésének,
alkotótevékenységének segítése hetente legalább három alkalommal délután.
d) Havonta legalább egy alkalommal a gyermeknek, fiataloknak, illetve gyermekes
családoknak szóló színházi vagy zenés előadás, koncert, játszóház, szabadtéri
filmvetítés.
e) Ismeretterjesztő, személyiség- vagy közösségfejlesztő célú programok,
kiállítások havonta legalább egy alkalommal.
f) A Tinódi Ház mellett szabadtéri filmvetítések a nyári időszakban.
22. A Megbízott köteles a Tinódi Ház színháztermében rendszeresen egy évre nézve
havi átlagban legalább egy alkalommal színházi vagy szórakoztató előadásokat,
komoly- és könnyűzenei koncerteket, hangversenyeket szervezni, vagy ilyen célra
térítés ellenében biztosítja annak használatát. A Megbízott az általa szervezett,
biztosított programokon való részvételért belépőjegyet szedhet, amennyiben a
programmal járó kiadások mértéke az indokolttá teszi, illetve a belépőjegy nélküli
programokon való részvételt előzetes regisztrációhoz kötheti. A Megbízott a
városkártya birtokosok részére a belépőjegyek árából kedvezményt biztosíthat.
23. A Megbízott évente őt alkalommal köteles filmvetítéseket szervezni a Tinódi
Művelődési Házban, mely az aktuális mozifilmek megtekintését teszi lehetővé.
A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása
24. A Megbízott az EMMI rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti programok
szervezésével látja el a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése közművelődési
alapszolgáltatást.
25. A Megbízott térítés nélkül biztosít helyet néprajzi foglalkoztató és bemutató
kiállításnak, gyűjteménynek, melynek célja a hagyományok, a helyi népszokások
felelevenítése, éltetése az idősebb generáció bevonásával, tudásának átadásával,
átörökítésével, a fiatalabb generáció érdeklődésének felkeltése, élményszerű
ismeretátadás.
26. A Megbízott által működtetett önképző köröket az 1. számú melléklet tartalmazza.
27. A Megbízott kiemelt figyelmet köteles fordítani diákszínjátszókör működtetésére,
országos vagy regionális diákszínjátszó találkozó szervezésére.
28. A Megbízott térítés nélkül biztosít helyszínt a közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó előadásoknak,
tanfolyamoknak.
29. Megbízott rendszeresen kiállítást köteles szervezni, lebonyolítani a Tinódi Ház
előterében. Megbízott köteles a Tinódi Ház Majoros Galériájában, mint
kiállítótérben havonta kiállítást szervezni. A Majoros Galériában egyéb esemény,
program - akár kiállítás időtartama alatt vagy kiállítás hiányában – a Megbízott
döntése szerint tartató, azonban erről előzetesen tájékoztatni köteles a Megbízót.
30. Megbízott közreműködik a nemzeti és állami ünnepek, megemlékezések
megtartásában, a műsorok megszervezésében.
Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
31. A Megbízott az EMMI rendelet 9. § (1) bekezdése szerinti szervező és támogató
tevékenységével látja el az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység
feltételeinek biztosítása közművelődési alapszolgáltatást.
32. A Tinódi Művelődési Házban elérhető foglalkozások (különórák) felsorolását az 1.
számú melléklet tartalmazza.
A tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
33. A Megbízott az EMMI rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti foglalkozások
szervezésével látja el a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása
közművelődési alapszolgáltatást.
34. A Megbízott a Tinódi Művelődési Házat Tehetségpontként regisztráltatja és
működteti.
A közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai
35. A Megbízott köteles folyamatosan kapcsolatot tartani a Tinódi Házban működő
önszerveződő és művelődő közösségekkel, illetve ezt a célt szolgálja a 17. pont
szerinti fórum szervezése.
36. A Megbízott a tevékenységéről és a programjairól szóló naprakész tájékoztatás
érdekében honlapot köteles működtetni, illetve a közösség médiában is felhívni a
figyelmet az által nyújtott közművelődési alapszolgáltatásokra.
37. Megbízott vállalja, hogy Dombóvár Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
városi plakátozó helyek/hengerek működtetését és felügyeletét ellátja, valamint a
buszvárók oldalain található city-light típusú reklámhordozó berendezések
működtetését és tartalommal való megtöltését biztosítja. A feladatok ellátásával
járó bevételek és kiadások Megbízottat illetik és terhelik, kivéve a city-light típusú
reklámhordozó felületekben megjelentetett médianyagok elkészítésére vonatkozó
költségeket, melyek Dombóvár Város Önkormányzata, a Tinódi Ház Nonprofit Kft.
és a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény között a megjelentett
darabszámtól függően arányosan oszlik meg.
38. Megbízott vállalja, hogy a saját, a Megbízó és a Földi István Könyvtár és
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.
A tavaszi-nyári időszakra vonatkozó programajánló füzet kiadási határideje április
1-je, az őszi - téli időszakra vonatkozó programajánló füzet megjelentetési
határideje október 15-e.
A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre
39. Az érintettek köre Dombóvár polgárai és az általuk létrehozott művelődő
közösségek, azonban a közművelődési alapszolgáltatások igénybevétele nem
lakcímhez kötött, azokban a megállapodásban rögzítettek szerint bárki részesülhet.
40. 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.
A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési
díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások
41. A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei a jelen megállapodásban
rögzítettek szerint vehetik igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.
42. A Tinódi Ház egyes helyiségeinek igénybevételért a Megbízott a Megbízó által
jóváhagyott terembérleti díjakat számíthatja fel.
43. A Megbízott a Tinódi Művelődési Ház használati rendjében foglaltak szerint
nyújthat térítés ellenében szolgáltatásokat (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
előadások,
rendezvények,
kiállítások
szervezése,
szövegfelmondás,
hangalámondás) hangosítás, illetve biztosíthatja eszközök kölcsönzését.
A közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama
és rendszerességét, a közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva
tartása
44. Megbízott köteles a Tinódi Művelődési Ház igénybevételét a város lakossága
számára biztosítani és mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tenni a
következő általános nyitvatartási időben:
a) Hétfőtől-péntekig: 7-20 óra, szombaton 8-16 óra.
b) Jegypénztár: hétfőtől-péntekig: 7-13-ig és 14-17.30-ig.
A nyitvatartási időben a Megbízott köteles biztosítani a Tinódi Ház információs
pultjánál egy dolgozó állandó jelenlétét.
45. Szombaton és vasárnap a Tinódi Művelődési Ház csoportjai és a
rendezvénylátogatók részére a fentiek szerinti nyitvatartási időn kívül is biztosítani
kell a nyitvatartást.
46. A Megbízott köteles biztosítani, hogy a saját szervezésű programjaira elektronikus
úton is lehessen jegyet igényelni.
47. A nyitvatartási rendet a nyári időszakban a Megbízó erre kijelölt szervének
jóváhagyásával változtathatja meg a Megbízott, de legalább napi 8 órában
kötelezően nyitva kell tartania ekkor is, melyből legalább egy napnak szabadnapra

kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.0019.00 óra közötti időszakot.
48. A Tinódi Művelődési Ház nyitvatartási ideje alatt Megbízott köteles gondoskodni
arról, hogy a létesítményben mindig tartózkodjon legalább egy olyan
munkavállaló, aki döntéshozói jogkörrel rendelkezik.
49. 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.
A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei
50. A Megbízó támogatásként biztosítja a Megbízott számára a feladatai ellátásához
szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének, valamint a feladatok
ellátásának költségeit, melynek mértékét mindenkori éves költségvetési
rendeletében határozza meg a Tinódi Művelődési Ház tárgyévi szolgáltatási terve
alapján. A támogatás összege akkor lehet kevesebb a tárgyévet megelőző év
támogatásánál, ha a feladatellátás mértéke is arányosan kevesebb. A támogatás
összegének megállapításig a Megbízott részére a tárgyévet megelőző évben
nyújtott támogatás havi arányos összegét kell biztosítani. Az éves támogatás havi
összege folyósításának feltételeiről a Felek minden évben külön megállapodásban
rendelkeznek. A támogatás felhasználásáról a Megbízott a tárgyévet követő május
31-ig köteles elszámolni az egyes feladatok ellátásra fordított kiadások
megjelölésével.
51. A közművelődési alapszolgáltatások színvonalas biztosítás érdekében Megbízó
által biztosított forráson felül Megbízott törekszik külső, pályázati és egyéb
források, bevételek szerzésére.
52. A Megbízó a Megbízott számára biztosítja a nagyszabású vagy nagyobb
érdeklődésre számot tartó rendezvények – koncertek, előadások – lebonyolítására a
Szuhay Sportcentrum térítésmentes vagy kedvezményes igénybevételét.
A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt
szakképzettségek
53. Megbízott köteles feladatainak ellátását, a közművelődési szolgáltatás
folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét a jogszabályban meghatározott
képzettségű vezetőkkel és munkatársakkal biztosítani:
a) A Tinódi Művelődési Ház vezetőjének szakirányú felsőfokú végzettséggel kell
rendelkeznie, akinek felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező
szakembernek kell lennie teljes munkaidőben.
b) A Megbízott köteles közművelődési szakmai munkakörben további legalább 5
szakembert foglalkoztatnia, akiknek az EMMI rendeletben az ellátott
közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan előírt képesítéssel,
tapasztalattal kell rendelkezniük 2021. január 1-jéig.
54. A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI
rendelet értelmében a Megbízottnak ötévente képzési tervet, illetve minden naptári
évre beiskolázási tervet köteles készítenie.

A közművelődési tevékenység ellenőrzése
55. Megbízó jogosult a jelen megállapodásban foglaltak folyamatos ellenőrzésére,
valamint szakértői közreműködés igénybevételére a feladatellátás minőségének
vizsgálatára.
56. A Megbízott a Megbízó által nyújtott támogatás elszámolásával együtt köteles
szakmai beszámolót is készíteni a közművelődési alapszolgáltatások és a jelen
közművelődési megállapodásban foglalt egyéb feladatok ellátásáról.
III.

Együttműködés a városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában

57. A Megbízott részbeni vagy teljes közreműködésével szervezendő városi
rendezvényeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
58. 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)
59. Megbízott a 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.
60. A Megbízó által szervezett városi rendezvények lebonyolításához Megbízott
térítésmentesen biztosítja a meglévő technikai eszközeit (mobil színpad, dobogó,
fény és hangtechnika), valamint az azok kezelését végző szakembereit.
61. Megbízott vállalja Megbízó által szervezett városi rendezvényekről plakátok
tervezését, készítésétIV.

Egyéb rendelkezések

62. 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.
63. Jelen megállapodást a Megbízó részéről a …. jóváhagyta, és felhatalmazta a
polgármestert annak aláírására.

A Felek a jelen közművelődési megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Dombóvár Város Önkormányzata
Szabó Loránd polgármester
Megbízó
Dombóvár, 2019.

Pénzügyi ellenjegyzés:
Név: ……………. (ellenjegyzésre jogosult)
Aláírás: …………………………………….
Dátum: Dombóvár, 2019.

Tinódi Ház Nonprofit Kft.
Somlai Adrienn ügyvezető igazgató
Megbízott
Dombóvár, 2019.

1. számú melléklet
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 12-es terem,
- évi 12 alkalommal színházterem
Tiszta Forrás Dalkör
- heti 1 alkalommal Kalákában
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:
- heti rendszerességgel a Légy Képben Fotóklub részére
- 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, Galamb- és
Kisállattenyésztők Egyesülete, M-12 Dombóvár Postagalamb Sport Egyesület,
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Dombóvár Helyi Csoportja,
Dombóvári Kutyás Egyesület, Magyarországi Eszperantó Szövetség Dombóvári
Eszperantó Társaság
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
Városi farsang
Téltemető túra
Város hete rendezvénysorozat
Majális
Városi Gyermeknap
Hat vár hat rád túra
Szőlőhegyi Anna napi búcsú
Kertvárosi búcsú
Autómentes nap
Újdombóvári Őszi Fesztivál
Idősek világnapja
Márton napi borünnep
Adventi programok és vásár
Negyedik láng verseny- és élményfutás
Városi szilveszter
Nemzeti ünnepeink

