
 
HAT/…........../2022. 
         Előkészítésben közreműködött: 
       Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens
  

ELŐTERJESZTÉS 
a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 304/2021. (XII.16.) sz. polgármesteri határozat alapján 2022. január 1. napjától 2022. december 
31. napjáig terjedő időszakra közművelődési megállapodás került megkötésre a VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint 
a közművelődésről szóló 22/2019. (IX.6.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: 
közművelődési rendelet) foglaltaknak megfelelően.  

      A megállapodás értelmében a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház, mint feladatellátó az 
önkormányzat kötelező feladataiból az újhatvani településrészen a közművelődési rendelet 2.§ -ában 
meghatározottak részére az alábbi feladatok folyamatos és színvonalas ellátását biztosítja: 
 
a) művelődő 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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; 
e) az amatőr, alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása; 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés; 
h) természet- és társadalomtudományi ismeretbővítő előadások feltételeinek megteremtése; 
i) a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása; 
j) művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése; 
k) a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény szerinti 
segítése, művelődési szándékainak támogatása; 
l) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint 
m) az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat rendezvényeinek hely biztosítása. 
 
Tekintettel a fent nevezett közművelődési megállapodásban kikötött határozott időtartam közelgő 
lejártára, célszerű az intézménnyel új megállapodás kötése annak érdekében, hogy az újhatvani 
településrészen folyamatosan biztosítva legyen a törvényben előírt kötelező önkormányzati 
közművelődési feladatellátás.  

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2023. január 1. 
napjától 2023. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz 
Hatvan Város Önkormányzata 1.250.000,- Ft éves támogatással járul hozzá. A szükséges pénzügyi 
forrás az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: 2022. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. december 6. 
 
 
        Horváth Richárd 
           polgármester 
 
Látta:  

dr. Kovács Éva 
         jegyző 
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 Közművelődési megállapodás 
egyes közművelődési feladatok ellátására 

 

amely létrejött egyrészről: Hatvan Város Önkormányzata (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 
KSH stat. Számjel: 15729394-8411-321-10 adószám: 15729394-2-10; képviseli: Horváth Richárd 
polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: önkormányzat),  
másrészről: VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.; 
KSH stat. számjel: 19130277-9329-529-10; adószám: 19130277-1-10; számlaszám: Takarékbank 
Zrt. 62100205-11027164; bírósági bejegyzés száma: Fővárosi Bíróság 5445/1993.; képviseli: 
Tompa Z. Mihály igazgató) mint feladatellátó (a továbbiakban: feladatellátó),  
együttesen felek (a továbbiakban: felek) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
mellett: 
 

I. A közművelődési megállapodás tárgya 
 
1. Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 22/2019. (IX. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
közművelődési rendelet) alapján megbízza a feladatellátót egyes közművelődési feladatok 
ellátásával. A feladatellátó a megbízást elfogadja, és kötelezettséget vállal a jelen 
megállapodásban részletezett feladatok színvonalas ellátására.  

2. A feladatellátó az önkormányzat kötelező feladataiból az új-hatvani településrészen a 
közművelődési rendelet 2.§ -ában meghatározottak részére az alábbi feladatok folyamatos és 
színvonalas ellátását biztosítja: 

 
a) művelődő 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) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása; 
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása; 
e) az amatőr, alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása; 
f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása; 
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés; 
h) természet- és társadalomtudományi ismeretbővítő előadások feltételeinek megteremtése; 
i) a kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása; 
j) művészeti csoportok, körök, tanfolyamok, alkotó műhelyek, kézműves tevékenységek szervezése; 
k) a település különböző életkorú, más-más értékrendű és érdekű civil közösségeinek igény szerinti 
segítése, művelődési szándékainak támogatása; 
l) a helyi kulturális nyilvánosság, tájékoztatás fejlesztése, valamint 
m) az önkormányzati intézmények, valamint az önkormányzat rendezvényeinek hely biztosítása. 
 
II. A közművelődési feladatellátó kötelezettségei 
 
1. A feladatellátó kijelenti, hogy az I. 2. pontban meghatározott feladatokat a 3000 Hatvan, 

Mészáros L. u. 6-8. sz. alatti épületben kívánja ellátni, mely épület Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll, melyet megbízó ingyenesen az önkormányzat 
fenntartásában működő Grassalkovich Művelődési Házzal (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
történő közös használatba ad feladatellátó részére a feladatellátónak a Grassalkovich 
Művelődési Házzal kötendő ingatlan használati szerződésben foglalt feltételek szerint, 
tekintettel arra, hogy önkormányzati közművelődési feladatot lát el. 
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2. A feladatellátó kötelezettséget vállal arra, hogy 
• a jelen megállapodásban meghatározott egyes helyi közművelődési feladatokat ellátja; 
• a jelen megállapodás I. 2. pontjában meghatározott feladatokat 2023. december 31-ig 

biztosítja; 
• a közművelődési rendeletben meghatározott kötelező helyi közművelődési feladatokból  a 

jelen közművelődési megállapodás I. 2. pontjában megjelölt feladatok ellátását ingyenesen 
biztosítja; 

• a közművelődési rendeletben foglalt, jelen megállapodás tárgyát képező feladatok körében 
biztosítja a lakosság részvételének egyenlő lehetőségét és a törvény 2-4. §-ában 
meghatározott alapelvek érvényesülését; 

• az általa vállalt közművelődési feladatok ellátásában foglalkoztatott közművelődési 
szakember szakképesítése tekintetében a kulturális intézményben foglalkoztatottak 
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 
szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet követelményeit alkalmazza; 

• közművelődési tevékenységéről a kötelező nyilvántartást, az év végi statisztikai 
adatszolgáltatást az önkormányzat részére biztosítja; 

• jelen megállapodás időbeli hatálya alatt minden év február 1. napjáig, illetve igény szerint 
írásbeli tájékoztatást ad az önkormányzatnak az általa ellátott közművelődési feladatokról; 

• az általa ellátott közművelődési tevékenységhez az önkormányzat által átutalt támogatási 
összegről évenként, a tárgyévet követő év január 15. napjáig a vonatkozó jogszabályoknak 
és pénzügyi szabályzatoknak megfelelően elszámol, mellékelve a számlák másolatait, a 
kifizetés tényét igazoló dokumentumok másolatait (pl.: átutalási megbízás másolata, kiadási 
pénztárbizonylat másolata stb.), valamint 

• a művelődési lehetőségek megfelelő propagandájáról gondoskodik. 
 

3.  A feladatellátó a megállapodás keretében elvégzett közművelődési szolgáltatásait heti 68 órás 
nyitva tartás keretében vállalja. A nyitva tartást a város honlapján – www.hatvan.hu - és 
székhelyén közzé teszi. 

 
III. A feladatellátó jogai  
 
1. A feladatellátó jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 

törvény és a közművelődési rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat 
kínáljon; továbbá jogosult arra, hogy önkormányzati támogatással a központi közművelődési 
pályázatokon részt vegyen. 

2. Az önkormányzat a jelen közművelődési megállapodásból származó feladatok megvalósításához 
biztosított saját előirányzataiból és a központi forrásokból általa pályázati úton elnyert 
támogatásokból a feladatellátót további támogatásában részesítheti az önkormányzat képviselő-
testületének döntése alapján.  

 
IV. Egyéb rendelkezések 
 
1. A jelen megállapodás 2023. január 1-jétől kezdődő hatállyal 2023. december 31-ig tartó 

határozott időtartamra jön létre. 
 
2. Az önkormányzat éves költségvetéséből az önkormányzati rendeletben meghatározott kötelező 

közművelődési feladatok egészéből a feladatellátó által ellátott, a jelen megállapodás I. 2. 
pontjában részletezett közművelődési tevékenység arányában a 2023. évben 1 250 000,-Ft-ot, 
azaz egymillió-kettőszázötvenezer forintot biztosít, melyet a felek ütemezésre vonatkozó 
megegyezése szerint évente egy összegben, az éves költségvetés elfogadását követő 30 napon 
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belül utal át a feladatellátó számlájára. Az önkormányzati támogatás összegét Hatvan város adott 
évi költségvetési rendelete tartalmazza. 

 
3. Amennyiben az önkormányzat a feladatellátót az I. 2. pontban meghatározott és elvárt feladatok 

ellátásán kívül más közművelődési feladatokkal is meg kívánja bízni, annak finanszírozását és 
feltételeit a felek külön megállapodásban rögzítik. 

 
4. A felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 

együttműködve mindent megtesznek azért, hogy a feladatellátás állami és egyéb pályázati, 
szponzorálási, illetve egyéb anyagi vagy természetben támogatásokhoz jusson. A pályázatokon 
feladatfinanszírozásra nyert összegek nem csökkentik a jelen megállapodás IV. 2. pontjában 
meghatározott összeget. 

 
5. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás keretében rögzített feladatok finanszírozását és 

megvalósításának minőségét érvényes szakértői engedéllyel rendelkező szakember, illetve 
szakfelügyelő közreműködésével az önkormányzat jogosult felülvizsgáltatni. 

 
6. Jelen megállapodás közös megegyezéssel, a megállapodás céljának sérelme nélkül bármikor 

módosítható, illetve megszüntethető, továbbá bármelyik fél részéről 2 hónap felmondási idő 
közbeiktatása mellett felmondható, illetve rendkívüli felmondással megszüntethető különösen az 
alábbi esetekben: 

 a) a feladatellátó által, amennyiben az önkormányzat a jelen megállapodás IV. 2. pontjában 
  meghatározott támogatási összeget írásbeli felszólítás ellenére nem utalja át;  
 b) az önkormányzat által, amennyiben a feladatellátó a támogatási összeget nem a jelen  
  megállapodásban meghatározott közművelődési feladatok ellátásra fordítja, illetőleg a 
  feladatellátó a támogatási összeggel nem tud elszámolni. 
 

Felmondás esetén a támogatás összegével feladatellátónak a megszűnés napján el kell 
számolnia, a támogatás összegének időarányos részét (a megszűnés napjától 2023. december 31. 
napjáig esedékes rész) feladatellátónak – legkésőbb az elszámolás napján - az önkormányzat 
10403538-49575051-56561001 számlaszámára vissza kell fizetnie. 

 
7. A felek kötelezik magukat arra, hogy jelen megállapodás végrehajtása során köztük támadt vitát 

a megállapodás céljának megvalósulása érdekében elsősorban tárgyalás útján rendezik; esetleges 
per esetére azonban kikötik – hatáskörüktől függően – a Hatvani Járásbíróság, illetve az Egri 
Törvényszék kizárólagos illetékességet. 

 
8. A jelen közművelődési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a törvény, a 

közművelődési rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai az irányadók. 

 
9. A jelen közművelődési megállapodást a felek elolvasását követően jóváhagyólag, mint 

akaratukkal egyezőt aláírásukkal látják el. 
 
Hatvan, 2022. december ….. 

 

  ………………………….        ………………………… 

 Horváth Richárd  Tompa Z. Mihály 
 polgármester igazgató 
 Hatvan Város Önkormányzata VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
 nevében nevében 


