
amely létrejött 

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
- módosításokkal egységes szerkezetben -

• egyrészről Kistarcsa Város Önkormányzata (adószáma: 15736125-2-13, székhelye: 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) képviseletében eljáró Juhász István polgármester 

(ellenjegyző: dr. Gotthard Gábor jegyző), mint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § 
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok ellátásáért felelősséget viselő szerv 

(a továbbiakban Feladatátadó), 

• másrészről a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid cégnevén: Kistarcsai VMSK Kft., 
cégjegyzékszáma: 13-09-145084, székhelye: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23., 

képviseli: Pongrácz Viktória ügyvezető) Társaság (továbbiakban Feladatellátó) 
között, 

a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények: 

A Felek rögzítik, hogy 2017. június 28. napján egymással közművelődési megállapodást 

kötöttek, amelyet a 2018. március 1. napján és 2019. június 28. napján kelt 

megállapodásokkal módosítottak. A Felek a megállapodást módosítani kívánják, tekintettel 

arra, hogy a megállapodásban a Művelődési Ház közművelődési intézményének részeként 

megjelölésre került a Civil Ház épülete is (2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.), amelynek 

ezen funkciója azonban megszűnik. Az épület egy része elbontásra kerül, az újonnan elkészült 

épület pedig zarándokképző központként üzemel majd. A fentiekre tekintettel indokolt a 

megállapodásból a Civil Házra vonatkozó rendelkezéseket 2020. április 1. napjától törölni. A 

fentiek alapján a Felek az alábbi egységes szerkezetbe foglalt megállapodásban foglaltak 

szerint határozzák meg a köztük fennálló közművelődési megállapodás feltételeit. A Felek 

rögzítik, hogy 2020. április 1. napi hatállyal kizárólag a jelen egységes szerkezetbe foglalt, és 

módosított tartalmú megállapodás rendelkezéseit tekintik irányadónak a közművelődési 

megállapodás szerinti jogviszonyuk tekintetében. 

I. Fejezet 

A megállapodás célja 

1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Feladatátadó a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben ( a 

továbbiakban Közművelődési tv.), valamint az önkormányzat közművelődési 

feladatairól szóló 18/2019. (VI.27.) önkormányzati rendeletében előírt helyi 

közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról a Feladatátadó a 100%-os 

tulajdonában álló Feladatellátó útján gondoskodik. 

2. E feladat ellátásának alapvető szabályait - a Közművelődési tv. és a végrehajtására 

kiadott jogszabályokkal összhangban - jelen megállapodás tartalmazza. 



3. A Feladatellátó jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében biztosítja a 
lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a Közművelődési tv. 2. § - 4. §- aiban 
meghatározott alapelvek érvényesülését. 

4. Jelen megállapodás célja, hogy a Feladatellátó elsősorban Kistarcsa város lakossága 
részére helyi közszolgáltatásként gondoskodjon a közművelődési és könyvtári 
feladatok ellátásáról. 

II. Fejezet 

A megállapodás tárgya 

5. A Feladatátadó megbízza a Feladatellátót, hogy elsősorban Kistarcsa város lakossága 
számára kulturális, közművelődési, közösségi, oktatási, sport, szórakoztató és 
információs szolgáltatásokat lásson el, különös tekintettel a Közművelődési tv. 53-55. 
§-ai és 64-65. §-ai és 76. §-ában megfogalmazottakra. 

6. Az ellátandó feladatok: 

6.1. Helyi közművelődési feladatok keretében ellátandó alapszolgáltatások: 

a. művelődési 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 kulturális alapú gazdaságfejlesztés. 

6.2. Könyvtári feladatok keretében ellátandó alaptevékenységek: 
(1997. évi CXL. törvény, illetve az önkormányzat közművelődési feladatairól 
szóló 18/2019. (VI 2 7.) önkormányzati rendelet figyelembevételével) 

a. nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 
b. könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; 
c. könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; 
d. kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programok szervezése; 
e. könyvtári szolgáltatások. 

6.3. Kulturális javakhoz kapcsolódó feladatok keretében ellátandó 
alaptevékenységek: 
(1997. évi CXL. törvény, illetve az önkormányzat közművelődési feladatairól 
szóló 18/2019. (VI 2 7.) önkormányzati rendelet figyelembevételével) 

a. a kulturális javak egységesen kialakított, nyilvántartott és dokumentált 
együttesét őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, 

b. biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
c. kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen 

át tartó tanulás folyamatához, 



d. közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez 
(Böllérfesztivál, Kistarcsai Napok, Kakasföző Fesztivál, Város Napja -

Görhönyfesztivál, Mindenki Karácsonya), 
e. együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
f. a látogatóknak nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten 

elősegíti a gazdaság élénkítését. 

III. Fejezet 

A megállapodás tartalma (a felek jogai és kötelezettségei), 
a feladatellátás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 

7. A Feladatellátó a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a II. Fejezetben 
részletezett közművelődési feladatok színvonalas ellátására, a Kistarcsán működő 
közművelődési intézmény működtetésére, amit az alábbi feladat-ellátási helyeken 
teljesít: 

A Feladatellátó székhelye 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. 
Városi Könyvtár 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
Művelődési Ház közművelődési intézménye: 

Csigaház 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. 
Pecsenyicki Mihály Sportcentrum 2143 Kistarcsa, Késmárki u. 15. 
Városi Sportközpont 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Városi Uszoda 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Műfüves pálya 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Feladatellátás sajátosságai esetén más helyszíneken 

A Felek rögzítik, hogy a fenti helyszínek a Feladatátadó tulajdonában állnak, aki azok 
használatát- a Városi Uszoda épületének kivételével - térítésmentesen, a Felek között 
megkötött külön használati megállapodás alapján biztosítja a Feladatellátó számára, 
ezen külön megállapodásban meghatározott feltételek szerint. A Felek megállapodnak, 
hogy a Városi Uszoda használatáért a Feladatellátó bérleti díjat köteles fizetni a 
Feladatátadó részére. A fizetendő bérleti díj mértékét a Felek szintén külön 
megállapodásban állapítják meg. 

A Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt közművelődési intézmény, egyéb 
épületek és helyiségek tekintetében kedvezményes, vagy térítésmentes használati 
lehetőséget a Feladatellátó a szerződött partnerek részére csak oly módon biztosíthat, 
hogy a Városi Sportközpont, a Városi Uszoda és a Művelődési Ház közművelődési 
intézménye (Csigaház) tekintetében a nyújtott kedvezmény összértéke nem haladhatja 
meg az összes hasznosított épület és helyiség bérbeadásával összefüggésben keletkező 
bevétel 20%-át. A Pecsenyicki Mihály Sportcentrum és a Műfüves pálya területének 
használata a Feladatellátó vezetőjének döntése alapján korlátlanul biztosítható 
kedvezményes áron, vagy térítésmentesen, azonban kizárólag abban az esetben, 
amennyiben az igénybevevő szervezet, vagy személy önkormányzati feladatellátást 
valósít meg. 



A Felek megállapodnak, hogy a Feladatellátó- a kedvezményes, vagy térítésmentes 
igénybevétel eseteinek kivételével - legalább az alábbi díjak alkalmazása mellett 
üzemelteti a használatában álló, hasznosításra kerülő közművelődési intézményt, 
egyéb épületeket és helyiségeket: 

• Művelődési Ház közművelődési intézménye 

o Csigaház - bruttó 6.000,- Ft/óra 

nem kulturális célú rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi 
megállapodás alapján történik, azzal hogy legalább 50.000,- Ft összegű kaució 
rendelkezésre állása biztosítandó 

• Városi Uszoda - bruttó 4.500,- Ft/óra/két sáv, vagy bruttó 2.250,- Ft/óra/sáv 

Városi Uszoda- lakosság számára biztosított belépődíjak: 

Felnőtt belépő, szaunával: 1.300 Ft 
Diák, nyugdíjas, szaunával: 800 Ft 
Diák (14 év alatt), szaunával: 650 Ft 
Felnőtt belépő 08-16:00-ig: 950 Ft 
Diák, nyugdíjas 08-16:00-ig: 650 Ft 
Diák (14 év alatt) 08-16:00-ig: 600 Ft 
Látógatójegy: 260 Ft 
Értékmegőrzés, kölcsönzés, hajszárító: 100 Ft 

Városi Uszoda - lakosság számára biztosított bérletek: 

12 alkalmas felnőtt bérlet: 13.000 Ft 
12 alkalmas diák (14 év feletti) / nyugdíjas bérlet: 8.000 Ft 
12 alkalmas diák (14 év alatt) bérlet: 6.500 Ft 
Oktatási 8 alkalmas bérlet: 5.500 Ft 
Felnőtt negyedéves bérlet: 35.000 Ft 
Diák, nyugdíjas negyedéves bérlet: 20.000 Ft 
Felnőtt éves bérlet: 120.000 Ft 
Diák, nyugdíjas éves bérlet: 75.000 Ft 

• Városi Sportközpont 

Dunakeszi Tankerületi Központ részére: bruttó 6.500,- Ft/óra 
helyi civil szervezetek számára: bruttó 6.500,- Ft/óra 
egyéb igénybevevő részére: bruttó 10.000,- Ft/óra 
nem sportcélú rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi 
megállapodás alapján történik, azzal, hogy legalább 150.000,- Ft 
összegű kaució rendelkezésre állása biztosítandó 

• Műfüves pálya: 
helyi civil szervezetek számára: 

• Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum 

bruttó 4.000,- Ft/óra 
bruttó 3.000,- Ft/óra 

- Klubhelyiség: bruttó 1.800,- Ft/óra 



- büfé: bruttó 50.000,- Ft/év 
- Sportpálya: bruttó 5.000,- Ft/óra 
- teljes létesítmény igénybevétele: bruttó 15.000,- Ft/óra 
- rendezvények tartása esetén a hasznosítás egyedi megállapodás 
alapján történik. 

8. A Feladatellátó a kötelező helyi közművelődési és könyvtári feladatait a helyi 
sajátosságokhoz igazodóan biztosítja Kistarcsa lakossága számára, az alábbi 
nyitvatartási rend szerint: 

8.1. A Városi Könyvtár nyitvatartási rendje: 

Hétfő 12.00 - 18.00 

Kedd 10.00-14.00 

Szerda 10.00 -16.00 

Csütörtök 12.00 -18.00 

Péntek 10.00 -14.00 

A felek rögzítik, hogy a Feladatellátó a Könyvtárba történő beiratkozás lehetőségét 
ingyenesen biztosítja. 

A Könyvtárban történő internethasználat díja: 300- Ft/óra. 

A Könyvtárból DVD, CD visszaszolgáltatásában késedelem esetén időarányosan 
250,- Ft számítandó fel késedelmi díjként. 
A könyvtári könyvek kölcsönzése esetén késedelem esetén 10,- Ft/nap/könyv 
késedelmi díj számítandó fel. 

Amennyiben a kivett könyvári könyvet, vagy DVD-t/CD-t az igénybevevő elveszti, 
vagy egyéb okból nem tudja visszaszolgáltatni, abban az esetben köteles annak új 
példányát beszerezni és átadni a Feladatellátó részére, vagy köteles az érintett 
könyv, vagy DVD/CD visszaszolgáltatáskori piaci árát a Feladatellátó számára 
megtéríteni. 

8.2. A Művelődési Ház (Csigaház) közművelődési intézménye és a további 
telephelyek nyitvatartási ideje a mindenkori szakkörökhöz, tanfolyamokhoz, 
valamint a rendezvényekhez, programokhoz, egyéb eseményekhez igazodnak. A 
nyári nyitvatartási rendet a Feladatellátó ügyvezetője ettől eltérő módon is 
megállapíthatja. 

9. A Feladatellátó a fenti feladatok ellátásához megfelelő végzettséggel és 
szakképesítéssel rendelkező szakembert köteles biztosítani. 

10. A Feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységét a jogszabályok, 
valamint jelen megállapodásban foglaltak betartásával, magas színvonalon végzi. 

11. A Felek megállapodnak, hogy a közművelődési szolgáltatásokhoz szükséges tárgyi 
feltételek: berendezési tárgyak, technikai eszközök biztosításáról a Feladatellátó 
köteles gondoskodni. 



A Feladatátadó a tulajdonában álló, a feladatellátáshoz szükséges eszközöket a Felek 
között megkötött külön használati megállapodás alapján térítésmentesen bocsátja a 
Feladatellátó rendelkezésére, kivéve a Városi Uszoda rendeltetésszerű használatához 
szükséges eszközöket, amelyek használatáért a Feladatellátó bérleti díjat köteles 
fizetni. A fizetendő bérleti díj mértékét a Felek szintén külön megállapodásban 
állapítják meg. 

12. A Feladatellátó a feladat ellátása során 

12.1.Biztosítja a központi jogszabályokban, illetve önkormányzati rendeletekben 
foglalt, a közművelődés tárgyát képező feladatok körében a lakosság 
részvételének egyenlő lehetőségét, a művelődésbeli egyenlőtlenségek 
kiegyenlítését, a jogszabályok és rendeletek céljainak megvalósítását; 

a) iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; 
b) kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése; 
c) közművelődési tevékenységek és támogatások; 
d) a Művelődési Ház (Csigaház) közösségi intézménye fenntartása és 

működtetése, valamint a közösségi színterek biztosítása és működtetése. 

12.2. Vezeti a közművelődési tevékenységről a kötelező nyilvántartást, teljesíti az éves 
statisztikai adatszolgáltatást; 

12.3. Éves közművelődési munkatervet köteles készíteni, amelyet, valamint az általa 
rendezendő fesztiválok, rendezvények programját, műsortervét köteles a 
véleményezést lehetővé tevő megfelelő határidővel előzetesen egyeztetni a 
Feladatátadó polgármesterével; 

12.4. Jogosult arra, hogy a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátásán 
kívül a törvény és az önkormányzati rendelet céljaival egyező művelődési 
igényekre szolgáltatásokat kínáljon, közművelődési pályázatokon vegyen részt. 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátáshoz kapcsolódó 
pályázati, szponzorálási, illetve egyéb anyagi és természetbeni támogatásokhoz 
hozzájussanak. 

14. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Feladatátadó a megállapodásban 
foglalt feladatok átadása kapcsán a Feladatellátó éves üzleti tervében elfogadott és a 
Feladatátadó költségvetési rendeletében jóváhagyott támogatási összeget biztosít a 
Feladatellátó számára. 

15. A felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Feladatátadó a Feladatellátót a 
jelen megállapodásban meghatározott feladatok ellátásán kívül más feladatokkal is 
megbízza, annak finanszírozását külön szerződésben rögzítik. 

16. A Feladatellátó köteles a 14. pont szerinti támogatással érintett közszolgáltatások 
ellátásáról, és a jelen szerződés alapján ellátott tevékenységéről évente beszámolót 
készíteni, és azt legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig eljuttatni a 
Feladatátadóhoz. A fenti beszámoló részeként a Feladatellátó köteles rövid pénzügyi 
kimutatást adni az ezen időpontig folyósított támogatási összegek felhasználásáról. 



IV. Fejezet 
Vegyes és záró rendelkezések 

17. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás 2020. április 1. 
napján lép hatályba és határozatlan időre szól. 

18. A közművelődési megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának 
sérelme nélkül bármikor módosítható, illetve megszüntethető. 

Bármelyik fél írásban közölt, 3 hónapos határidejű, a hó vegere szóló rendes 
felmondással szüntetheti meg egyoldalúan a közművelődési megállapodást. Az ilyen 
felmondást nem szükséges indokolni. 

Bármelyik fél írásban közölt 15 napos határidejű, a hó vegere szóló rendkívüli 
felmondással szüntetheti meg egyoldalúan a közművelődési megállapodást, ha a másik 
fél a megállapodásban, vagy a jogszabályokban foglalt kötelezettségét súlyosan vagy 
ismételten megszegi. Az ilyen felmondást indokolni kell. 

A rendkívüli felmondásnak csak akkor van helye, ha a szerződésszegő felet a másik fél 
előzetesen, írásban és megfelelő határidő megjelölésével felszólította a 
megállapodásnak megfelelő magatartásra, s ez a felszólítás eredménytelen maradt. 
Kivételesen nincs szükség előzetes írásbeli felszólításra, ha a kötelezettségszegés 
olyan súlyú, hogy a másik féltől nem várható el a megállapodás további fenntartása. 

19. A felek kötelezik magukat arra, hogy a közművelődési megállapodás végrehajtása 
során támadt vitát a megállapodás céljainak megvalósulása érdekében elsődlegesen 
tárgyalás útján rendezik. 

20. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és 
egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

21. Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közművelődési megállapodást 
Kistarcsa Város Önkormányzat&iak: Kép:Yise�lt: .. S�'/��s�V;)n(i )önkormányzati 
határozatával elfogadta, és azt a szerződő felek elolvasás és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyóan aláírják. 
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Kistarcsa Város Önkormányzat határozat 

A Kistarcsai VMSK Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás és bérleti és szívességi 
használati szerződés módosítása 

85/2020. {III. 23.) sz. határozat 

Kistarcsa Város Polgármestere elfogadja a Kistarcsai VMSK Kft.-vel 2017. június 28-án 
megkötött Közművelődési megállapodás - az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti -
módosítását. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhász István, polgármester 

Juhász István s.k 
polgármester 

A kivonat hiteles: 

Lába Enikő 

2020. március 24. 

K. m.f 

dr. Gotthard Gábor s.k 
jegyző 


