ELŐTERJESZTÉS
Közművelődési Megállapodás módosításáról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata és a Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány 2017. év
február 27. napján közművelődési megállapodást írtak alá, melynek célja a civil szervezet
alapdokumentumában rögzített, és a helyi közművelődéshez kapcsolódó tevékenységei
gyakorlásának elősegítése, tekintettel arra, hogy az önkormányzat számára a közművelődési
feladatkör kiemelt fontosságú.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló
14/2020. (VIII.10.) számú önkormányzati rendelete, annak 2. § (2) és (4) bekezdésében foglalt
rendelkezési szem előtt tartásával elismerve a kamarazenekar verbunkos zene terén nyújtott
kulturális és tudományos értékeit, több évtizedes működését, a helyi kulturális életben betöltött
kiemelkedő és meghatározó szerepét, biztosítva és érvényre juttatva ezzel a szervezet magas
színvonalú művészeti teljesítmény nyújtásához fűződő közérdeket, javasolt, hogy az
önkormányzat anyagi támogatással járuljon hozzá a kamarazenekar működéséhez.
Mindezekre tekintettel javasolt a megállapodás módosítása oly módon, hogy az önkormányzat
az alapítványt a magas színvonalon végzett közművelődési tevékenysége gyakorlásának
további elősegítése, biztosítása érdekében 2021. évtől kezdődően saját költségvetése terhére
évente 1.500.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összeggel támogassa az előterjesztés
mellékletében foglalt megállapodás módosításban foglaltak szerint.
Sátoraljaújhely, 2021. március 9.

Bajzáthné Bekényi Zsuzsanna sk.
aljegyző
Határozati javaslat:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2021. (……) határozata
Közművelődési Megállapodás módosításáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot
hoztam:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Lavotta János Kamarazenekar Alapítvánnyal 2017. év
február 27. napján megkötött közművelődési megállapodást a határozat melléklete szerint
módosítja, azzal, hogy a támogatás összegét az önkormányzat az adott évre vonatkozó
költségvetési rendeletének elfogadása során felülvizsgálja.

KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
I. számú módosítás
-tervezetmely létrejött egyrészről:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.; adószám: 15726504-2-05)
képviseli: Szamosvölgyi Péter polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről:
Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány (Székhely: Sátoraljaújhely, Kazinczy Ferenc utca 20.; adószám:
18448478-1-05) képviseli: Dombóvári János Imre elnök (a továbbiakban: civil szervezet) (a továbbiakban
együttesen: felek) között az alábbi feltételekkel.,
1. Előzmények
A felek tényként rögzítik, hogy 2017. év február 27. napján közművelődési megállapodást írtak alá, melynek
célja a civil szervezet alapdokumentumában rögzített, és a helyi közművelődéshez kapcsolódó tevékenységei
gyakorlásának elősegítése, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat számára a közművelődési feladatkör
kiemelt fontosságú.
2. A megállapodás módosításának indoka
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 14/2020.
(VIII.10.) számú önkormányzati rendelete, annak 2. § (2) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezési szem előtt
tartásával elismerve a civil szervezet verbunkos zene terén nyújtott kulturális és tudományos értékeit, több
évtizedes működését, a helyi kulturális életben betöltött kiemelkedő és meghatározó szerepét, biztosítva és
érvényre juttatva ezzel a szervezet magas színvonalú művészeti teljesítmény nyújtásához fűződő közérdeket,
az előzményekben említett megállapodás módosítása vált szükségessé.
3. A módosítás tárgya
A felek az előzményekben nevesített közművelődési megállapodás 3.) pontját az alábbiak szerint módosítják:
„3.) A civil szervezet a közművelődési szolgáltatást díjmentesen biztosítja. Az önkormányzat emellett a civil
szervezet magas színvonalon végzett közművelődési tevékenysége gyakorlásának további elősegítése,
biztosítása, helyben történő megszilárdítása érdekében 2021. évtől kezdődően saját költségvetése terhére
évente 1.5000.000,-Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű támogatást nyújt minden év március 31.
napjáig a civil szervezet 10402757-50526886-72691005 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára.
3.1. A civil szervezet a támogatást kizárólag a közművelődési tevékenysége kifejtése érdekében használhatja
fel, és köteles a tárgyévet követő év január 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni az alábbiak szerint:
- támogatott cél megvalósításáról rövid írásos beszámolót, jelentést készíteni,
- támogatási összeg felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatokat, okmányokat csatolni.
3.2. Amennyiben civil szervezet a vissza nem térítendő támogatás összegét nem a meghatározott célra
használja fel, úgy köteles a támogatás összegét az átutalás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki
alapkamat kétszeresével növelt mértékben az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11734138-1535010500000000 költségvetési számlájára haladéktalanul visszafizetni. A kamat számításakor az adott naptári félév
teljes idejére a visszaköveteléssel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó.
Ugyanezen visszafizetési kötelezettség terheli a civil szervezetet abban az esetben is, ha a támogatás
felhasználásáról nem határidőben számol el, illetve elszámolását az Önkormányzat nem fogadja el.
3.3. A civil szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról, továbbá ugyanezen
törvény 8.§ (1) bekezdés szerinti érintettségéről benyújtotta a nyilatkozatait az Önkormányzat felé. Továbbá
csatolta az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti azon nyilatkozatot, hogy
köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
3.4. A civil szervezet név, cím, adószám, gazdálkodási forma változásait, valamint az ellene indult csőd-,
felszámolási és végelszámolási eljárást 8 napon belül az Önkormányzat részére köteles bejelenteni. A
bejelentés elmulasztásából eredő károkért a felelősséget a civil szervezet viseli.”

4. Záró rendelkezések
A 2017. év február hóban aláírt közművelődési megállapodás további pontjai változatlan formában továbbra
is fennmaradnak.
Jelen módosítást Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/…… (…...) határozatával
jóváhagyta.
A módosítás négy egymással mindenben megegyező példányban készült, melyet a felek, mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírnak, és amely az alap megállapodás mellékleteként, annak
elválaszthatatlan részét képezi.

Sátoraljaújhely, 2021. március …..

Lavotta János Kamarazenekar Alapítvány
Dombóvári János Imre
elnök

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Szamosvölgyi Péter
polgármester

