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Elıterjesztés 

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

Tisztelt Bizottság! 

 
A muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. CXL. 
törvény (továbbiakban: Törvény) 76. § (1) bekezdésében írtak szerint, „A települési önkormányzat 
kötelezı feladata a helyi közmővelıdési tevékenységnek támogatása.”. 
A települési önkormányzat a Törvény 77. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, …a helyi 
társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével,…a lehetıségek, 
sajátosságok alapján, rendeletben határozza meg, hogy…mit, milyen konkrét formában, módon és 
mértékben láttat el.” 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2002. február 7-ei ülésén fogadta el az önkormányzat 
közmővelıdési feladatairól szóló 2/2002.(02.15.) számú rendeletét. (Továbbiakban: Rendelet) 
A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a következı  rendelkezés olvasható: (…az önkormányzati 
fenntartású intézmények által el nem látott feladatok teljesítése érdekében, az önkormányzat 
közmővelıdési megállapodáson alapuló szerzıdéses kapcsolatot létesít. A közmővelıdési 
megállapodás megkötéséhez a közgyőlés jóváhagyása szükséges.” 
A közmővelıdési megállapodás célja az önkormányzati intézmények által valamilyen okból optimálisan 
el nem látható kötelezı közmővelıdési feladat vagy feladat együttes garantált és szakszerő 
megvalósítása jogi személy vagy magánszemély közremőködésével. 
A közmővelıdési megállapodás a kölcsönös elınyök, az  arányos teherviselés alapján, a lakosság, az 
önkormányzat, és a Feladatellátó érdekeit és feltételeit egyaránt tartalmazza. 
Az önkormányzat eddig hét civil szervezettel kötött közmővelıdési megállapodást, ezek a következık:  
 
Közmővelıdési 
megállapodások, 
feladatellátás  

Elkötelezettség, 
döntés formája 

2010. évi 
támogatás 
mértéke 

Ingatlan 
használatra 

megállapodás 

Bányász Kulturális Szövetség 
- keleti városrész 

közmővelıdési 
feladatainak ellátása 

- Pákolitz Közösségi ház 
mőködtetése 

Kgy. 
354/2008.(06.19.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2010. dec. 31. 
 

0 Haszonkölcsön 
szerzıdés  

2006.02.01-tıl 20 
évre 

VOKE Vasutas Mővelıdési Ház 
- nyugdíjas korosztály 
közmővelıdési feladatainak 
ellátása 
 

Kgy. 
354/2008.(06.19.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2010. dec. 31. 
 

800.000 .-Ft - 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁN FİOSZTÁLY  



 

Nevelık Háza Egyesület 
- Civil Közösségek Házának 
mőködtetése 

Kgy. 
543/2007.(11.29.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2011. dec. 31. 
 

3.500.000.-Ft Haszonkölcsön 
szerzıdés 

2009. január 1-
jétıl határozatlan 

idıre  

Pécsbányáért Egyesület 
- Pécsbánya és környezete 
közmővelıdési feladatainak 
ellátása 

Kgy. 
18/2008. (01.24.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2010. dec. 31. 
 

1.000.000.-Ft Megállapodás 
2008. 04.01-tıl 

határozatlan idıre 

Patacsi Mővelıdési Egyesület 
- a patacsi és istenkúti terület 
kulturális feladatainak ellátása, 
a közösségi házak mőködtetése 

Kgy. 
18/2008. (01.24.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2010. dec. 31. 
 

3.000.000.-Ft Megállapodás: 
Patacsi 

Mővelıdési Ház – 
1998. 07.02-tıl 

határozatlan idıre 
Istenkúti 
Mővelıdési Ház: 
haszonkölcsön 
szerzıdés – 
2009. 11.05-tıl 
2010. dec.30-ig 

Cigány Kulturális és 
Közmővelıdési Egyesület 
-cigány kulturális egyesületek 
segítése, Rácz Aladár 
Közösségi Ház fenntartása 

Kgy. 
216/2009. (05.07.) 
 
A szerzıdés lejár: 
2010. dec. 31. 
 

1.000.000.-Ft - 

Vasasért Egyesület 
- Vasas, Somogy, Hird 
közmővelıdési feladatainak 
ellátása 

Kgy. 
640/2009. (12.17) 
 
A szerzıdés lejár: 
2012. dec. 31. 
 
 
 
 

4.000.000.-Ft Haszonkölcsön 
szerzıdés 

2010. 09.01. – 
2012. dec. 31. 

 
A  2011. évi költségvetés összeállításához az Oktatási és Kulturális Bizottságnak a következı ülésén 
javaslatot kell tennie a Közgyőlésnek arról, hogy mely kulturális szervezetnek adjon át kötelezı 
közmővelıdési feladatot, figyelembe véve a város kulturális stratégiáját. 
 
 
 
Staub Ernı 
osztályvezetı 

 
 



 

 


