
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. május 18.

Javaslat  a  Munkásművelődési  Központ  Kht-val  kötött  Közművelődési  megállapodás
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke

   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató

    Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott: Kováts Rózsa, MMK Nkft. ügyvezető-igazgató
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság                                    2017.05.09.
 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság     2017.05.10.
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és az MMK Kht. 2002-ben Közművelődési
megállapodást kötött, amit felek többször módosítottak. Az azóta történt szervezeti és személyi
változások indokolják az új szerződés megkötését, amely tartalmában a korábbin alapul.
A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi, Szervezési és 
Intézményigazgatási Osztály

Iktatószám: 13022/2017.

Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk. Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása: Dr. László 

Borbála sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: 2017. Ellenőrzés dátuma:  ----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: 2017 Ellenőrzés dátuma:----
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2017. április 28. Ellenőrzés dátuma: 2017. április 28.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:
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JAVASLAT 

a Munkásművelődési Központ Kht-val kötött Közművelődési megállapodás
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére

Tisztelt Közgyűlés!

2002.  április  2-án  Közművelődési  megállapodás  jött  létre  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata és az MMK Nonprofit  Kft.  jogelődje a Munkásművelődési Központ  Kht.  között,
amelyet felek 2004. november 8-án, és 2010. március 16-án módosítottak. Az Önkormányzat a
Közművelődési  megállapodásban  megbízta  a  Kht-t,  hogy  Dunaújvárosban  szakszerűen  és
folyamatosan  közművelődési  feladatokat  lásson  el.  (A szerződés  és  annak  módosításai  az  1.
számú melléklet)

A  szerződést  az  MMK  szervezeti  formájának  megváltozása,  valamint  az  azóta  idejétmúlt
körülmények miatt felül kell vizsgálni.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL.  törvény  79.  §-a  írja  elő,  mit  kell  tennie  az  önkormányzatnak  amennyiben  nem alapított
költségvetési  szervet  a  kötelezően  ellátandó  közművelődési  feladatok  ellátására.  A települési
önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a feladat ellátására alkalmas szervezettel az
alábbiak szerint:

„79. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott közművelődési
feladatok  megvalósítására  az  e  törvény  követelményeinek  megfelelő  jogi  személlyel,
magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.

(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,

b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét,

c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,

d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és 
rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési 
célú minimális nyitvatartását;

e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,

f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.

(3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni.”

A 2002-ben  kötött  megállapodás a  jogszabályban  előírtaknak eleget  tett,  a  szerződés tartalmi
elemeit szinte változatlanul átemeltük az új megállapodásba is, kiegészítettük azt a 3. c.) ponttal,
miszerint: [Feladatellátó]

c.) kötelezettséget vállal arra, hogy minden év januárjában beszámolót készít az előző évi szakmai
feladatok végrehajtásáról,  és munkatervet  a tárgyévi  feladatokról,  amelyeket  az Önkormányzat
részére február 1-jéig megküld,

A  szerződésből  elhagytuk  az  eredeti  5-7.  pontokat,  amelyek  az  akkor  átadott,  azóta
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leamortizálódott,  leselejtezett  eszközparkra  vonatkoztak.  Kikerültek  a  szerződésből  a  kht.
megalapításakor  az  átvett  dolgozókra  vonatkozó  megkötések,  hiszen  azok  nyugdíjazások  stb.
miatt okafogyottá váltak. 

Az új Közművelődési megállapodás a határozat melléklete.

A hivatkozott jogszabály értelmében a megállapodást helyben szokásos módon kell közzétenni,
ami  a  város  honlapján  való  közzététellel  és  a  hivatali  hirdető  táblán  való  kifüggesztéssel
teljesíthető.

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság a május 9-ei ülésén tárgyalta és
8 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot. Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a
május  10-ei  ülésén  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  nyilvánította  az
előterjesztést.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének 
…/2017. (V.18.) határozata 

a Munkásművelődési Központ Kht-val kötött Közművelődési megállapodás
felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Munkásművelődési Központ Kht-
val 2002. április 2-án kötött Közművelődési megállapodást, a felülvizsgálat eredményeként a Kht.
jogutódával  az  MMK  Nonprofit  Kft-vel  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  Közművelődési
megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő:     2017. május 31.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
Közművelődési megállapodást tegye közzé a város honlapján és gondoskodjon a hivatali hirdető
táblán való kifüggesztéséről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója
Határidő:    a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül

Dunaújváros, 2017. május 18.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális, ifjúsági és 

sportbizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi 

bizottság elnöke
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	A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a írja elő, mit kell tennie az önkormányzatnak amennyiben nem alapított költségvetési szervet a kötelezően ellátandó közművelődési feladatok ellátására. A települési önkormányzat közművelődési megállapodást köthet a feladat ellátására alkalmas szervezettel az alábbiak szerint:

