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Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény értelmében a
települési önkormányzatoknak a helyi közszolgáltatások körében gondoskodniuk kell a
közösségi tér biztosításáról, valamint a közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység és sport támogatásáról.
Dombóvár Város Önkormányzata a 267/2006. (XII. 14.) Kt. sz. határozatával
döntött arról, hogy a Dombóvári Művelődési Ház Nkft.-vel közművelődési
megállapodást ír alá 10 évre, mely biztosítja, hogy a város lakosságának művelődési
igényei és kulturális szükségletei hosszú távon és magas színvonalon biztosítva
legyenek.
A közművelődési megállapodás 7.3. pontja módosult 2007. április 4-én. A
rendezvényekre elkülönített keretösszeg utalásának módja és időpontja került
megfogalmazásra, de a megállapodásban egységes szerkezetbe ez eddig nem került.
A Képviselő-testület 17/2009. (II.9.) számú határozata alapján hozzájárult a
közművelődési megállapodás egyes pontjainak módosításához. A módosítások
jelenleg már érvényüket vesztették.
A művelődési ház teljes rekonstrukcióját követően a szolgáltatásokat igénybevevők
köre és egyéb jogszabályi változás indokolttá teszik a közművelődési megállapodás
bizonyos pontjainak felülvizsgálatát. Ez a következő területeket érinti.
- A Művelődési Ház társasági formája Nonprofit Kft.
- A felújítást követően az alaprajzban és a helyiséglehatárolás tekintetében is
változások történtek.
- Nincs az Önkormányzatnak már kulturális és civil tanácsnoka.
- Pontosításra került a Megbízott által vállalt rendezvények egyeztetésének ideje.
- Módosult a helyiség elnevezése is.
- A kiállítások mennyisége változott.
- A közművelődési megállapodás 1. számú mellékletben a Művelődési Ház Nkft
által befogadott szervezetek száma kibővült.
- A közművelődési megállapodás 2. számú mellékletben szerepelnek a
Művelődési Ház Nkft. által szervezett városi rendezvények listája.
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerint
módosított és egységes szerkezetbe foglalt közművelődési megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal– megállapodás aláírása
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Dombóvár, 2011. február 2.
Szabó Loránd
polgármester

1.sz. Melléklet

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
(Egységes szerkezetbe foglalva)
A megállapodás módosításait kivastagított dőlt betűvel írtan tartalmazza.

Amely létrejött egyrészről

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
képviseli: Szabó Loránd polgármester
továbbiakban: Megbízó

másrészről

Dombóvári Művelődési Ház Közösségi
Szolgáltató Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
képviseli: Farkas János ügyvezető igazgató
továbbiakban: Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

1.) Megbízó Dombóvár Város polgárainak közös közművelődési, kulturális szükségletei
biztosításáért vállalt felelőssége tudatában, ezen feladatának sikeres elvégzése érdekében,
– a Megbízó és Megbízott között 1997. január 1-jén aláírt és 10 évre szóló korábbi
közművelődés megállapodásban foglaltakra figyelemmel – a Megbízottat a dombóvári
Művelődési 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 polgárságának érdeke és igénye szerinti választék
bővítését célozzák meg.
3.) A Megbízó a közművelődési feladataival összefüggő fenntartói, irányítási jogainak a
Művelődési Ház működéséhez szükséges, – külön vagyonleltárban rögzített – teljes
ingatlan vagyon használati, üzemeltetési jogát átadja a Megbízottnak, a Megbízott
mindezeket átveszi.
4.) Szerződő Felek a megállapodásukat és jelen megállapodásban foglalt együttműködésüket
10 éves időtartamra, 2007. január 1-jétől 2016. 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 2008. január 1. napjától kezdődően a társaság fennállása alatt, de legalább 9
évig – a tárgyévet megelőző év támogatását alapul véve, azt az ugyanezen időszakra

érvényes inflációval növelten – pénzbeni támogatást biztosít a Megbízottnak havi
lebontásban. Központi finanszírozás esetén a fenti összeget a Megbízó növelheti.
5.2.) Vállalja, hogy a tulajdonában lévő, a dombóvári 1294/7. hrsz alatt nyilvántartott
Művelődési Ház megnevezésű ingatlanból a mellékelt alaprajzon feltüntetett
helyiségek, valamint az épület előtti 1200 m2, a déli oldalon 220 m2 aszfaltozott
szabadtéri terület ingyenes, kizárólagos használati jogát –a Megbízott társasági
szerződésében részletezett tartalommal, mellékszolgáltatásként – átadja a
Megbízottnak. Dombóvár Város Önkormányzata a mellékszolgáltatásért díjat nem
számol fel, azt a Megbízott rendeltetésszerű tevékenysége ellátásához biztosítja. Az
igénybe vett területek alap- és helyszínrajzai jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezik.
5.3.) Megbízott vállalja, hogy a használatra átvett ingatlan vagyont 2007. január 1. napjától
továbbra is működteti, az ingyenes használati és üzemeltetési jogot a Megbízó
tulajdonjogának fenntartása mellett gyakorolja.
5.4.) A Megbízott által szervezett városi rendezvényeknél a Megbízó biztosítja:
– a területhasználat jogosultságát, lehetőségét (közútkezelői engedélyeztetés,
rendőrségi útlezárás, polgárőrök)
– a rendezvények meghívóinak készítését, hirdetését.

6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 5.) pontban meghatározott létesítményen a
külső burkolatok állagmegóvása, az építmény és működéséhez szükséges gépészeti-,
elektromos-, és közmű alap- és gerincvezetékek felújítása, az épület elválaszthatatlan
részét képező belső berendezések cseréje és az értéknövelő beruházások a tulajdonos
Megbízót, az egyéb üzemeltetési, karbantartási, javítási kötelezettségek a Megbízottat
terhelik.
7.) Megbízott a Dombóvár Város lakossága művelődési érdekeinek és kulturális
szükségleteinek biztosítása érdekében az alábbi feladatok és tevékenységek ellátásra vállal
kötelezettséget:
7.1.) Megbízott köteles a Dombóvári Művelődési Ház igénybevételét a város lakossága
számára biztosítani és mindenki számára egyformán hozzáférhetővé tenni a
következő általános nyitvatartási időben:
Hétfőtől-péntekig
8-17 óra
(17-21 óráig, valamint szombat délután, vasárnap csak a Művelődési
Ház csoportjai és a rendezvénylátogatók részére.)
7.2.) Az általános nyitvatartási idő, illetve rendezvények ideje alatti információ begyűjtő és
közvetítő tevékenységet végez, országos és helyi szervezetekkel meglévő kapcsolatok
alapján országos és helyi kulturális tájékoztatást ad.
7.3.) Dombóvár Város Önkormányzata által rendezett városi ünnepek és rendezvények
szervezési, lebonyolítási munkáinak kiszolgálását, előzetes programegyeztetéssel és
külön költség megállapodás alapján végzi. Ezen rendezvényeket a Megbízott a
Megbízóval a városi rendezvénynaptár elfogadását követően köteles egyeztetni és a

költségnagyságot meghatározni. Az egyes rendezvények programjára az eseményt
megelőző 5 héttel a Megbízott legalább két javaslatot tesz, az ajánlatokból a Megbízó
1 héten belül választ. A rendezvényekre megállapított éves keretösszeg 1/12-ed
részével a Megbízó a havi általános pénzbeni támogatást megemeli, tárgy hó 5-éig a
Megbízottnak átutalja. A tervezett városi ünnepeket a megállapodás 2. számú
melléklete tartalmazza.
7.4.) A Művelődési Házban hagyományossá vált, egész
rendezvényekre helyet biztosít, szervezi, lebonyolítja azokat.

várost

megmozgató

7.5.) Rendszeres, min. évi 12 képzőművészeti, népművészeti, természettudományi,
iparművészeti kiállítást köteles szervezni, lebonyolítani.
7.6.) A Megbízott saját csoportjai által (lásd: 1. számú melléklet) szervezett alkalmi
programok, bemutatók, helyi-területi-országos megmérettetések helyiségigényének,
szervezési, lebonyolítási, szakmai szükségleteinek kiszolgálását ingyenesé teszi:
- csoportonként évi 1 nyílt nap vagy szakmai nap
- évi 10 színházi előadás (színjátszó csoportonként 3)
- társas összejövetelek csoportonként évi 1 alkalom
- csoportonként évi 1 alkalommal hosszabb - de legfeljebb 10 nap - kiállítási lehetőség
(zoológia, galamb, szakmai anyagok)
7.7.) A Megbízott által a közszükségletek, a tényleges művelődési igények kielégítésére
szervezett programok és tevékenységek – veszteség nélküli – megrendezését vállalja
(gyermek-színházbérlet, komolyzenei sorozatok, nyári táborok, mozgásos és
közhasznú tanfolyamok, egyéb előadások havi 1 átlagban.).
7.8.) Nyitvatartási időben más dombóvári szervek, szervezetek kulturális, jótékony célú
vagy a közösségiséget erősítő rendezvényeinek, programjainak segítése,
helyiségigényének kielégítése:
Térítés nélkül biztosítja a Megbízott:
- Dombóvár Város Önkormányzata számára:
Fórumokra, kulturális rendezvényekre évi 6 alkalommal a kistermet, évi
3 alkalommal a színháztermet.
Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények nem bevételes
rendezvényeire évi 1 alkalommal a földszinti termeket (előtér,
színházterem, öltözők, kisterem).
A dombóvári – e megállapodásban egyébként fel nem sorolt –
kulturális, társadalmi, felekezeti szervezetek nem bevételes, kulturális
rendezvényeire szervezetenként évi 1 alkalommal a színháztermet vagy
évi 4 alkalommal a kistermet.
Féláron biztosítja a Megbízott:

a fenti szervek, intézmények, szervezetek számára a kívánt termeket
jótékony célú, bevételes rendezvényeire legfeljebb évi 2 alkalommal.
7.9.) A Megbízott biztosítja a Művelődési Ház csoportjainak további zavartalan
működését, a lehetőségeihez mérten további csoportok működését is elősegíti. A
Művelődési Ház saját, valamint mindazok csoportok felsorolását, melyek
működéséhez megfelelő működési feltételeket és teret biztosít, a megállapodás 1.
számú melléklete tartalmazza.
7.10.) A civil társadalmiság szolgálata:
Az 1. számú mellékletben felsorolt szervezeteken, csoportokon kívüli, ténylegesen
működő civil szervezetek (nem aktuálpolitikus, nem direkt pénzszerző az általánosan
elfogadott társadalmi normákkal összeegyeztethető szellemiségű, bejegyzett
csoportok) számára legfeljebb 48 csoportlétszám mértékéig díjtalan alkalmi, valamint
bevételes rendezvényekre (max. évi 2 alkalommal) félárú helyiségbérletet biztosít.
Több civil szervezetet érintő rendezvényre (Fórum, Civil Napok) évi 4 alkalommal
díjtalanul helyet biztosít.
7.11.) A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. a megállapodásban név szerint nem szereplő
közösségeket, közművelődési és civil csoportokat is fogadhat lehetőségei mértékéig,
ám erre nem kötelezhető, ha erkölcsi vagy anyagi érdekeit sértené a befogadás.
8.) Megbízott kötelezettségei:
8.1.) Megbízott köteles minden évben beszámolni közművelődési tevékenységéről a
tárgyévet követő év május 31-ig, valamint elszámolni a 2. sz. mellékletben felsorolt
városi rendezvények lebonyolítására a megbízó által nyújtott támogatással a
tárgyévet követő év január 31-ig.

8.2.) 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.
8.3.) 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.
8.4.) A Megbízó köteles feladatainak ellátását, a közművelődési szolgáltatás
folyamatosságát, kontrollálható szakszerűségét a jogszabályban meghatározott
képzettségű vezetőkkel és munkatársakkal biztosítani.
9.) A Megbízó jogosult a jelen megállapodásban foglaltak folyamatos ellenőrzésére, valamint
szakértői közreműködés igénybevételére a feladatellátás minőségének vizsgálatára.

10.)

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy ha a határozott idő utolsó napját
megelőző 30 napon belül más jognyilatkozatot nem tesznek, úgy jelen megállapodás
további 10 éves időtartamra meghosszabbodik.

11.)

A szerződés megszüntetése:

11.1.) Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás a határozott időtartamra
tekintettel rendes felmondással nem szüntethető meg.
11.2.) A megállapodást a határozott időtartam lejártát megelőzően a Szerződő Felek közös
megegyezéssel módosíthatják, illetve megszüntethetik.
11.3.) Bármelyik Szerződő Fél jogosult jelen megállapodást a határozott időtartam lejártát
megelőzően rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a másik fél a megállapodást
olyan súlyosan megszegi, hogy annak fenntartása a megállapodásban rögzített
együttműködési kötelezettség mellett sem várható el a másik féltől.
A Megbízott oldalán ilyen szerződésszegésnek minősül különösen az, ha a 7. pontban
(annak
alpontjaiban)
vállalt
kötelezettségét
nem
teljesíti.
A Megbízó oldalán ilyen szerződésszegésnek minősül különösen az, ha az 5. pontban
vállalt kötelezettségét nem teljesíti.
11.4.) A rendkívüli felmondást a másik féllel írásban kell közölni, a felmondás indokainak
részletes feltüntetésével.
11.5.) A rendkívüli felmondás folytán a megállapodás a közlését követő 90. napon
megszűnik. A megszűnés napjával a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni.
12.)

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás
útján rendezik.

13.)

Jelen megállapodást Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
267/2006. (XII. 14.) számú határozatával jóváhagyta, a …../2011 (…..) számú
határozatával módosította.

14.)

Felek rögzítik, hogy a megállapodás eredetileg 2006. december 31-én került
aláírásra. Jelen dokumentum az eredeti megállapodást az időközben elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza, melyet a felek az alább megjelölt
időpontban – akaratuk teljes és egységes kifejezése érdekében – írnak alá. A
megállapodás érvényét és hatályát – a módosítással érintett és elkülönítetten
megjelölt pontjai kivételével – az ismételt aláírás nem érinti.

Dombóvár, 2011. február 15.

Megbízó
Szabó Loránd
polgármester

Megbízott
Farkas János
ügyvezető igazgató

1. számú melléklet
1. A Művelődési Ház Nonprofit Kft.-ben hagyományosan működő, együttműködési
megállapodással rendelkező csoportok:
A művészeti lehetőségek biztosítása (alkotás - terjesztés - befogadás, amatőr
művészeti tevékenységek):
a.) Rendszeres mozgáslehetőség biztosítása, tartásjavítás, harmonikus mozgás,
tánckultúránk hagyományainak elsajátítása közösségben
Kapos alapítványi néptánccsoportnak:
- heti 6 alkalommal próbaterem, öltözők,
- évi 12 alkalommal színházterem, öltözők
- ruharaktár
b.) Ének és zenekultúránk elsajátítása, aktív gyakorlása körében:
Kapos Kórus:
- heti 2 alkalommal kisterem,
- évi 12 alkalommal színházterem
amatőr zenekarok:
- heti 1 alkalommal max. 2 zenekarnak próbahely,
- évi 2 bemutatkozási lehetőség biztosítása ingyen
c.) A vizuális kultúra, a filmművészet értékeinek megőrzése és megismertetése:
- Regionális művészfilm-videotár folyamatos működtetés
- Filmklub (alkalmi)
d.) Az irodalom, a színjátszás értékeinek megőrzése, színpadra állítása:
- 4 diák- és felnőtt színjátszó kör heti 1 alkalommal igény és lehetőség
szerinti próbahely biztosítása (kiselőadó, színházterem)
2. Egyéb képző, önképző, tudás és személyiségfejlesztő csoportok működési feltételeinek
biztosítása (kisterem, pinceszínház, szobaszínház, színházterem)
Heti rendszerességgel:
Belvárosi és Újdombóvári Hímzőszakkör Agykontroll és Reiki Klub, Életmód
természetgyógyász Klub, Irodalmi Önképzőkör, Vass Albert Olvasókör

Havi rendszerességgel:
Dombóvári Kertbarát Egyesület, Dombóvári Szívklub, Trianon Társaság Dombóvári
Szervezete, Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesület
„Fekete István” Kulturális Egyesület, Dombóvári Ózon Asztma Egyesület, Dombóvári
Ilco Egyesület

3. Bevétel nélküli, nonprofit jellegű speciális élethelyzetben lévő csoportok összejöveteleihez
megfelelő működési tér biztosítása.
Hetente: Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete Dombóvári Csoport
Havonta: - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Tolna Megyei
Szervezete, „Dombóvári Baráti Kör”,
- Volt hadifoglyok Bajtársi Szövetségének Dombóvári Tagcsoportja
- Nagycsaládosok Országos Egyesületének Dombóvári csoportja
- Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Megyei Szervezeti Helyi
Csoportja
Sajátos érdeklődési területű, hagyományos csoportok számára megfelelő tér
biztosítása.
Hetente 2 alkalommal: Dombóvár 2004 Sakk Egyesület
Hetente 1 alkalommal: Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének Dombóvári
Szervezete, Ulti Klub, Független Nőszövetség
Havonta: Dombóvári Városi Horgász Egyesület, V-50. sz. Galambtenyésztő
Egyesület, Magyar galamb és Kisállattenyésztő Egyesület Dombóvár, Dombóvár és
környéke Méhész egyesület
Alkalmi: PC-424 Dombóvári Pipaklub, Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete,
Dombóvári Szervezete, Magyar Madártani Egyesület és Természetvédelmi Egyesület
28. sz. Helyi Csoportja, M-12 Postagalamb Sportegyesület, Eszperantó Szövetség,
Nők Dombóvárért Egyesület, Dombóvári Lovas Egyesület, Nyergesvölgyi
Horgászegyesület,
Rendszeres közösségi tér biztosítása a tisztán közösségi célú hagyományos
csoportoknak (nyugdíjas klubok, ifjúsági körök).
Heti 1 alkalommal: Őszidő Nyugdíjas Klub, Nyugdíjas Érdekvédelmi
Egyesület, Margaréta Nyugdíjas Kultúrkör, Gyöngykoszorú Daloskör,

2. számú melléklet
A Megbízott által szervezendő városi ünnepek:
Magyar Kultúra Napja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó megyei fordulója
Országos Diákszínjátszó Találkozó
Húsvétváró Játszóház
Kertvárosi Virágnapok
Szerenádbuli
Majális
Városi Gyermeknap
Nyárnyitó Buli, Pünkösd - Kapos Alapítvánnyal Néptáncfesztivál
Pál-Napi Vígasságok
Nyárbúcsúztató grillparti
Magyar Fotográfia Napja
Kultúrházak éjjel-nappal- Tanévnyitó az ifjúsági önkormányzattal
Kakasdombi Borünnep

2. sz. Melléklet

