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Előterjesztő: Dr. Erőss Gabor alpolgármester
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Tárgy: Javaslat közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel
A napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges.
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Határozati javaslat:

Tisztelt Képviselő-testület!
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
I.
A Magyarországi Roma Parlament (székhely: 1086 Budapest, Danko u. 15.; adószám: 19657655-1-42.;
képviseli: Horvath Aladár elnök) (továbbiakban: Roma Parlament) 2021. március 22. napjától 2021.
szeptember 30. napjáig Budapest Józsefvárosi Önkormányzattal kötött használati megállapodás
keretében Roma Galériát működtet a Budapest VIII. kerület Kőfaragó u. 5. szám alatti (hrsz.
36487/0/A/3) 71 m' alapterületű (önkormányzati tulajdonú) helyiségben.
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdése alapján az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet is ellátó (4. § (2) bekezdésben
meghatározott) szervezetekkel közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást
köthet.
A Roma Galéria hosszú távú működtetése érdekében javasolom az alábbi feladatok ellátása érdekében
2021. október 01. napjától közművelődési megállapodás megkötését a Roma Parlamenttel.
A közművelődési megállapodás keretében a Roma Parlament vállalja:
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Az Önkormányzat tulajdonában alto Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti
helyiségben a Roma Galériát működteti, amely a minőségi, kortárs, kultúra reprezentációjának
helyszíne; elsősorban roma képzőművészek — festők, szobrászok — műveit tárja a közönség elé.
A kerületben működő köznevelési intézmények tanulói részére tárlatvezetéseket,
múzeumpedagógiai előadásokat, gyermekfoglalkozásokat szervez.
A kerületet érintő közművelődési kérdésekben együttműködik.
A kiállításokat előre meghatározott, rendszeres, az interneten hozzáférhető nyitva tartás mellett
ingyenesen látogathatóvá teszi.
Külön megállapodás alapján elsősorban kerületi, illetve fővárosi muzeális intézményeknek
műtárgyat kölcsönöz.
Együttműködik a várhatóan 2022. elején megnyíló Józsefvárosi Múzeummal (állandó kiállítás
tervezése, időszaki kiállítások, rendezvények), stratégiai partnerségi megállapodást köt vele.

Fenti feladatok ellátása érdekében az Önkormányzat vállalja:
A Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u. 5. szám alatti, (hrsz. 36487/0/A/3) 71 m2 alapterületű
utcai bejárattal rendelkező önkormányzati tulajdonú helyiségrészt a Roma Parlament részére
ingyenesen kizárólagos használatba adja azzal, hogy a helyiség közüzemi költségeit (villany,
víz- és csatornadíj) a Roma Parlament havonta köteles megfizetni.
Külön támogatási szerződés keretében Budapest Józsefvárosi Önkormányzat éves
költségvetésében jóváhagyott összeg erejéig a jelen megállapodás hatálya alatt évente
támogatást nyújt.
A közművelődési megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.
H. A beterjesztés indoka
A Roma Galéria hosszú távú működtetése érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület 2021.
szeptember 23-i ülésén megtárgyalja az előterjesztést.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja közművelődési megállapodás kötése 2021. október 01. napjától a Magyarországi Roma
Parlamenttel.
A közművelődési megállapodás alapján biztosított helyiség közvetett támogatásnak minősül az elmaradt
bérleti díj tekintetében.
A közművelődési megállapodás tárgya szerinti célok megvalósulása érdekében a képviselő-testület a
megállapodás hatálya alatt a tárgyévi költségvetésekben támogatási szerződés keretében évente
támogatást nyújt.
IV. Jogszabályi környezet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXV III. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1-2. §-aí értelmében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- is
hatáskörét 2021. június 15. napjától maga gyakorolja.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXC VI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon
ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
A Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest
Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. § b) pont bj) alpontja
szerint a Képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorló az ingatlan vagyon ingyenes használatának a
biztosítása esetében.
A Vagyonrendelet 31. § (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat vagyona ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható.
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 79. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat a közművelődési rendeletében
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 4. § (3)
bekezdése alapján az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet is ellátó (4. § (2) bekezdésben
meghatározott) szervezetekkel közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást
köthet.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet 2.2.1. pontja alapján a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,
Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény
működtetésére irányuló közművelődési megállapodás-tervezetet.
A Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen
kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az Mötv. 50.§ és az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja alapján
minősített többség szükséges.
A fenti rendelkezések alapján kérem, az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Mellékletek:
1.

számú melléklet: közművelődési megállapodás tervezete

HATÁROZATI JAVASLAT

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021.
(IX 23) számú határozata
közművelődési megállapodás megkötésére a Magyarországi Roma Parlamenttel
A Képviselő-testület
1.

közművelődési megállapodást köt a Magyarországi Roma Parlamenttel (székhely: 1086
Budapest, Danko u. 15.; adószám: 19657655-1-42.; képviseli: Horvath Aladár elnök) Roma
Galéria működtetése céljából a Budapest VIII. kerület Kőfaragó u. 5. szám alatti helyiségben
2021. október 01. napjától.

2.

felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező közművelődési megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2021. szeptember 30.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati
Iroda
Budapest, 2021. szeptember 21.

Cn«
Dr. Erőss Gabor
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:
:
aj
jegyző

1. számú melléklet
KÖZMŰVELŐ DÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzsszám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlevezető neve: OTP Bank Nyrt.
számlaszáma: 11784009-15508009
képviseletében: Pikó András polgálinester, mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat
másrészről
Magyarországi Roma Parlament
székhely: 1086 Budapest, Danko u. 15.
nyilvántartási szám: 01-02-0003385
adószám: 19657655-1-42.
számlaszáma: 11708001-20510862-00000000
képviseletében: Horváth Aladár elnök, mint Közfeladatot ellátó között, a továbbiakban Roma
Parlament,
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A Szerződés tárgya
I. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a értelmében —
az Önkormányzat közművelődési feladatainak végrehajtásához; Józsefváros szellemi
vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelése, a civil társadalom kulturális
önszerveződő tevékenységének erősítése érdekében jön létre.
2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés 1. pontjában foglaltak keretében Roma
Parlament feladatát az alábbi, a fentiek keretében ellátandó tevékenységek, feladatok,
programok ellátása képezi:
a) az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest VIII. kerület, Kőfaragó utca 5. szám alatti
helyiségben létesítendő Roma Galériát működteti, amely a minőségi, kortárs, kultúra
reprezentációjának helyszíne; elsősorban roma képzőművészek — festők, szobrászok — műveit
tárja a közönség elé,
b) a kerületben működő köznevelési intézmények (általános iskolák, óvodák) részére
tárlatvezetéseket, múzeumpedagógiai előadásokat, gyermekfoglalkozásokat szervez,
c) a kerületet érintő közművelődési kérdésekben együttműködik,
d) a kiállításokat előre meghatározott, rendszeres, az interneten hozzáférhető nyitva tartás
mellett ingyenesen látogathatóvá teszi,
e) külön megállapodás alapján elsősorban kerületi, illetve fővárosi muzeális intézményeknek
műtárgyat kölcsönöz,
0 együttműködik a várhatóan 2022. elején megnyíló Józsefvárosi Múzeummal (állandó
kiállítás tervezése, időszaki kiállítások, rendezvények), stratégiai partnerségi megállapodást köt
vele.

3.A Roma Parlament kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott közművelődési feladatok
teljesítését, a jelen megállapodásban foglalt feltételek szerint és a jogszabályi előírások betartása
mellett végzi.

II. Jogok és kötelezettségek
4. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megállapodás tárgya szerinti feladatok megvalósítása
érdekében külön támogatási szerződés keretében Budapest Józsefvárosi Önkormányzat éves
költségvetésében jóváhagyott összeg erejéig a jelen megállapodás hatálya alatt évente támogatást
nY9II.
5. Jelen közművelődési megállapodás hatályának időtartama alatt Önkormányzat a fent
meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében a Budapest VIII. kerület, Kőfaragó u.
5. szám alatti, (hrsz. 36487/0/A/3) 71 m2 alapterületű utcai bejárattal rendelkező önkormányzati
tulajdonú helyiségrészt a Roma Parlament részére ingyenesen kizárólagos használatba adja azzal,
hogy a helyiség közüzemi költségeit (villany, víz- és csatomadíj) a Roma Parlament havonta
köteles megfizetni.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan
megvalósítása érdekében együttműködnek. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást a
Jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről (tiny, adat, körülmény),
amely a megállapodás teljesítésére kihatással lehet.
7. Roma Parlament jelen megállapodásban foglalt tevékenységének ellátásáról évente a lezárt évet
követő január 31-ig köteles írásban beszámolni, és azt az Önkormányzat illetékes, hatáskörrel
rendelkező Bizottságának jóváhagyás céljából megküldeni.
8. Kapcsolattartók:
Roma Parlament részéről: Horváth Aladár
telefonszám: 061-799-6997
e-mail: romacivilrajt@gmail.com
Önkormányzat részéről: Rókusfalvy-Bodor Gergely.
telefonszám: 061-459-2130
e-mail: bodorg@jozsefvaros.hu
III. A szerződés ideje, felmondása
9. Felek a megállapodást határozott időre 2021. október 01. napjától számított öt évig kötik meg.
10.Jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják.
11. Jelen megállapodást bármelyik fél 8 hónapos felmondási határidővel rendes felmondással
felmondhatja.
12. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi, a
másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés
tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a
megállapodás kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy
a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

13. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél
jogosult a jelen megállapodást a határidő eredménytelen lejártát követően azonnali hatállyal
felmondani.
14. Azonnali hatályú rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:
a.) a jelen megállapodásból származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél
hozzájárulása nélkül történő átruházása,
b.) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése,
c.) közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.
IV. Záró rendelkezések
15. A jelen közművelődési megállapodás egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a
megállapodás egyéb részei érvényben maradnak.
16. Felek kijelentik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Korn. rendelet 50. § (la) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezetek, és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1.* 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése
1. pontjában foglaltaknak megfelelnek.
17. Jelen közművelődési megállapodás 5 egymással szó szerint mindenben megegyező
példányban készült, melyet Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen
közművelődési megállapodás aláírásához a IIII2021. (IX.23.) sz. határozatával hozzájárult.
Budapest, 2021. szeptember
Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefvárosi Önkormányzat
képviseletében:

Magyarországi Roma
Parlament
képviseletében:

Pikó Andras
polgármester

Horvath Aladár
elnök

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
jegyző
Fedezet:
Dátum: Budapest, 2021.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hörich Szilvia
gazdasági vezető

