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Elıterjesztés 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság  2010. november 10-ei ülésére 
 
 
 
 
 

Tisztelt Bizottság! 

 
 
A Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult az Oktatási 
és Kulturális Bizottság elnökéhez, hogy  támogassa székhelyhasználati kérelmüket. Az egyesület eddig 
a Kossuth Mővelıdési Házba volt bejegyezve, a székhelye a 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 47. 
szám alatti ingatlan. A tényleges tevékenységét azonban a Kodály Mővelıdési Házban (7691 Pécs-
Somogy, Bányatelep 3.) végzi, ezért kéri, hogy a székhelyváltoztatáshoz az Önkormányzat járuljon 
hozzá. 
 
A Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 1990. évtıl mőködik, az egyesület célja 
a Pécs-Somogyon élık harmonikus, egészséges és kulturált életvitelének kialakítása, fejlesztése, a 
gyerek korosztállyal és az ifjúsággal való foglalkozás, a kiemelkedı tehetségőek, hátrányos helyzetőek 
segítése. Az egyesület a településrészi önkormányzattól kapott támogatásból és pályázati forrásokból 
tarja fenn magát. 
Az egyesület a  Vasasért Egyesülettel – amely közmővelıdési megállapodást kötött  Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával -, Stratégiai Partnerségi Együttmőködést írt alá abból a célból, hogy 
hozzájáruljanak a Somogyban és a Vasason lévı Mővelıdési Házak mőködtetésének költségeihez az 
NCA-tól kapott támogatás segítségével. 
 
Az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 40/2008. 
(11.26.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) 25. § (2) bekezdése szerint a korlátozottan 
forgalomképes vagyontárgyak használati jogának átengedése a Közgyőlés hatáskörébe tartozik.  
Az intézményi használatban lévı ingatlanok a Rendelet 5. § a.) pontja alapján korlátozottan 
forgalomképesek, ezért a székhelyként történı használathoz a  Közgyőlés döntése szükséges.  
 
Az elıterjesztésben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy fogadja el az állásfoglalási 
javaslatot. 
 
 
 
 
Staub Ernı 
osztályvezetı 

 
 
 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁN FİOSZTÁLY  



 

 
 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának  
…../2010.(11.10.) számú 
á l l á s f o g l a l á s a 
 
a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület részére székhelyhasználathoz történı 
hozzájárulás 
 
 
 

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, járuljon hozzá ahhoz, 
hogy a Pécs-Somogyi Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület a 45285/1 hrsz-ú, 
7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 3..szám alatti ingatlant (Kodály Zoltán Mővelıdési 
Ház) határozatlan idıtartamra székhelyként használja.  

 
 
2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Polgármester felhatalmazását a tulajdonosi 

hozzájárulás aláírására. 
 
 

Határidı: 2010. december 20. 
Felelıs:   Staub Ernı osztályvezetı   

 
 
 
 


