
1238/2021. (IX. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

 a) jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata és a MU Színház 

Egyesület közötti határozott idejű 

Közszolgáltatási szerződés módosítását a 

határozat melléklete szerint. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester  

 

b)   jóváhagyja előfinanszírozással 

- az Artus Kortárs Művészeti Egyesület 

1.000.000,- Ft-os, 

- a Budapest Jazz Orchestra Művészeti 

Szolgáltató Nonprofit Kft. 1.500.000,- 

Ft-os, 

- a Budapesti Vonósok Alapítványa 

2.000.000,- Ft-os,  

 

- a Dadu-Art Művészeti Szolgáltató 

Nonprofit Kft. 1.200.000,- Ft-os,  

- a Karinthy és Karinthy Kft. 2.000.000,- 

Ft-os, 

- a MU Színház Egyesület 2.500.000,- 

Ft-os, 

- a Zichy Szín-Műhely Közhasznú 

Nonprofit Kft. 800.000,- Ft-os 

támogatását, a közszolgáltatási 

szerződésekben vállalt feladatok 

elvégzéséhez a 2021. évi költségvetés 7.19 

Kulturális, szociális, egészségügyi 

feladatokra pénzeszköz átadás soráról. 

 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester  

 

 

  



1238/2021. (IX. 23.) XI.ÖK határozat a) pontjának melléklete 
 

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

MÓDOSÍTÁSA 
 
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (székhely: 1113 

Budapest, Bocskai út 39-41. képviseli: Dr. László Imre polgármester) - továbbiakban: 

Önkormányzat, 

másfelől a 

MU Színház Egyesület (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 17., adószám: 18057447-2-43, 

bejegyzés száma: 60.254/1994., képviseli: Erős Balázs elnök) továbbiakban: Egyesület,  

 

A továbbiakban szerződő felek – között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

A szerződő felek közös akarattal úgy döntenek, hogy a 2013. április 10. napján KÖSZ III-12-

Ö0207/2013. számon kötött és a 2017. december 18-án I-374-8/2017. számmal, valamint a 2020. 

január 20-án I-183-6/2020. számmal módosított közszolgáltatási szerződést a …/2021.(IX.16.) XI. 

ÖK számú határozat alapján módosítják: 

 

1. A szerződés 3. pontja helyébe az alábbi lép:  

 

Egyesület színvonalas gyermek, ifjúsági- és felnőtt kulturális, közművelődési, szabadidős és 

közösségi programokat szervez és bonyolít székhelyén. Ennek keretében Egyesület: 

 

- évente legalább 50 előadást forgalmaz, bonyolít le offline vagy online a színház által (online 

forgalmazás esetén a darabszám azon napok számát jelöli, amelyeken elérhető egy adott program 

az érdeklődőknek), 

- évente legalább 5 iskolai programot (TIE előadások) bonyolít le szakmai partnerekkel együtt 

online vagy offline kerületi intézményeknek, 

- évente legalább 5 óvodai programot bonyolít le szakmai partnerekkel együtt online vagy offline 

kerületi intézményeknek, 

- szép korúak számára közösségi programokat szervez, 

- folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket más kerületi kulturális és szolgáltató 

intézményekkel, szervezetekkel. 

 

A kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében az Egyesület saját, vagy 

vendégelőadásaira vonatkozóan nézőtájékoztatási rendszert köteles alkalmazni. Ennek keretében 

az Egyesület saját megítélése alapján minden olyan előadást, amely a gyermek vagy ifjúsági 

korosztályba tartozó nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy 

félreérthet, vagy amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének 

kedvezőtlen befolyásolására, a nézők tájékoztatása érdekében ajánlott korhatár-megjelöléssel kell 

műsorra tűzni. Az ajánlott korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (plakát, 

szórólap) - jól észlelhető módon - fel kell tüntetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

kölcsönös értelmezés után jóváhagyólag aláírják. 

 

Budapest, 2021. szeptember ….. 

 

 

…………………………….. 

Támogatott 

Erős Balázs  

elnök 

MU Színház Egyesület 

 

 

…………………………….. 

Támogató 

dr. László Imre  

polgármester 

Újbuda Önkormányzata  

 

 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna dr. Lantos Ottó 

jegyző igazgató 
 

 

 

 
 


