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Előterje§zté§
a Kópvi§€ló-te§tület 20ló. január 26-ai ülésérc

Társ/: Mélykút Város Önkormányzat által fenntartott Múvelódési Ház és Fenyó Miksa
Könyvtár költ§€vetc§i intézmény b€g§zünteté§év€l k&pcsolato§ intézkedé§ek meghozatala

Tisztelt Képvi§elő-te§tület!

Képviselő-testüle1 a l66l2015,(Ix,29,] K1. sziimú határozattal döntött a Művelődési Hriz és Fenyó
Mik§a Könyvtár át§zervezéséről,

A Képvi§elö-testület 2015. november l8-ai ülé§én döntött aról, hogy az ÉPTESZ Kft_t, mint
egyszemélyes önkormányzati tulajdonú kft-t átalakítja 2016, januIár l-jétól Mélykúli Önkomanyzali
Közszolgáltatási, Múvészeti és Kulturális Nonprofit Kfl-yé, azzal a szá,ndékkal, hogy a múvészeti és
kultulális közfeladatot ez7c1 a nonplofit kft-r,el lássa cl.

Az 199'7. évi cxl. törvény 8l. § (l) bekezdé§c szerint az ónkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
közmúvelődési intézmény létesítése, átsziívezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon
túli sziineteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a minisáer véleményét be kell
szerezni és annak tartalmát a testülettel ismeltetni k€ll.

A miniszteri szakvélemény december l8-án megérkezett az önkormányzathoz, amelyben a KultúráéIt
l'elelös Hel],gttes Allamtilkár tájékoztatta aZ önkormányzatot. hogy az önkormiányzati közmúvelődési
í'eladatok norrprolit kli, 1brmában tönénő eIIátá§a nem ütközik jogszabályi elóiIásba, a közmúvelődési
f'eladatellátás átszervezése ellen nem emelt kifogást.

A kön}r/tári feladatok ellátása - a szakvélemény szerint - a települési önkorm.inyzatok köte]ező
feladata, a kön}vtfui feladatellátásban államháztartáson kivüli szervezet részvételét jogszabály nem
szabályozza. így az Aht, 3/A, § (2) bekezdése szerint a könyvtár nonprofit szervezetben va|ó
múködtetése nem iogszerú, Ezt a szakr,élemén_vt megerósítettc a napokban érkezett állásfoglalás is,

Az intéZDélly székhelye a Mélykúl Tópalt 58, sz. alatt lévó Múvelődési Haz, telepheiyei: Hunyadi u,
l8, (Alkotóhli), Petófi tér 2, (Fenyó Miksa Könyvtár), Tópart 58. (spoItcsamok).

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 9 ö, rnelynek megoszlása a következö:

- könyvtlíro§ I.,
- könyvláros IL.
- kiizmú\.elódési szakember l,.
- közművelódési szakember II._

- spoltszervezö,
- karbantartó-fűtő I.,
- kaíbantartó-f,itóII.,



- takadtó I.,
- takarító II.
Az intézmény dolgozói közalkalmazottak,

Tekint€ttel arra, hogy a minisztéIium a közművelódé§i intézmény átszervezésével egyetértett, javaslatot
teszek a Múvelődé§i Ház és Fenyó Miksa Könyvtár. mint intézmény megszüntetéséIe 2016, március
31. napjával, A közmúvelődési és spoíszervezési l'eladatokat 20l6. április lnől a Mélykúti
Önkormlínyzati Közszolgáltatlási, Múvészeti és Kultüális Nonprofit Kft fogja ellát.ri, közmúvelődési
megállapodás alapián, Az intézményben dolgozó közmúvelődési szakember L. közművelődé§i
szakember IL, sportszervező, karbantartó-fűtő I., karbantartó-fűtő II. a nonprofit kft-nél nem ker[ilnek
továbbfoglalkoáatásra. Az intézmén), művelődési házban dolgozó takafitónóje továbbfoglalkoztatásra
kerül. a spoltcsarnokban dolgozó takarítónő nem keriil továbbfoglalkoztatásra. A Mélykúti
Önkormányzati Közszolgáltatási. Vűvészeti és Kultufális Nonprofit Kft l fö 4 órá§
művelódésszervező. 1 fő 4 óíás cgyéb szakember, 2 tö fóállású alkalmazott foglalkoztalá§ával tesz
eleget a jogszabályi kötelezettségének.
A Képviselő-te§tiilet a Múvelődési Hriz és Fenyó Miksa Könyvtár által végzett köny!,tári tevékcnység
közfeladatát 2016. április 1-;étőI Mélykút Viiro§ Önkormányzathoz csato]t szervezeti egység keretében
Iátja el, A köny!,tári szakfeladaton lévó 2 fó könyvrfuos továbbfoglalkoztatásra kerül.

Kérgm a T'i§zlelt Képviscló-testülctet. hogy előterjesztést tárgyalia meg. és az alábbi határozati
javaslatokat lbgadja cl !

Mólvkút, 2016. janulrr 2l.

)



Határozati javaslatok:

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-te§tületének,../20l6.(......,) határozata

Mélykút Viros Önlormányzat Képviseló-tcstűlcte clrendeli a helyi közművelődésről szóló
5/2007.(II.14.) önkormányzati rendelct l'elülvizsgálatát, Felkéri a jegyzó1, hogy az ú.j struktúrát
tartalmazó közmüvelödési rendeletről szóló előterjesztést terjcssze a Képviselő-testülel márciusi
üléséIe,

Hatfuidó: 2016. márciu§
Felelős:Jegyző

Mélykút város Önkormán},zat Képvi§elő-testületén€k,../20ló.(......)határoz.ta

l.Mélykút váro§ Önkormányzat Képviselő{estiilete 2016. mrircius 31, napjával jogulód nélkül
megsziinteti a Múvelődési Ház és Fenyó Miksa Köny!.tárat, mint költségvetési sz€rvet. Az intézmény
megszüntető okiratát a hatlírozat 1. mellékletét képező tartalommal elfogadja,

2. A Képviselő-testület a Művelódési Ház és Fenyő Mik§a Könyvtiir által végzett könyvtári
tevóken)ség köZ]'cladatá1 20l6. áplilis l-iélőI Mélykút Város Önkornrányzathoz csaiol1 szenezeti
egysóg keretében látja cl. A könyvtári sza}léIadalon lévő 2 fő könyvtáros továbbfoglalkoztatásra kerül.

3. A Képviselő-testiilet 20ló. április l-jétőI a közmúvelódési és sponszervezési tevékenységet ,
közmúvelődési megálapodás megkötésével - a Mélykúti Önkormányzati Köz§zolgáltatási. Múvészeti
és Kulturális Nonprofit Kfi-vel kívánja ellátni a jelenlegi feladatellátá§i helyek megtartása mellett. Az
intézményben dolgozó közművclődési szakember I.. közmúivelődési szakember II.. sportszervezó.
kalbantartó-liitó l.. karbanl.tító-I'űlő IL a nonprofit kíi-nél ncm kerülnek továbbfoglalkoztatásra, A
Mii\elódósi }láZban dolgo7ó takaritó to\,ábblbglalkoztatásra kcrül, A Spoítcsarnokban dolgozó takarító
nem kerül továbblbglalkoztalásra,
A Mélykúti Önkormányzati Közszolgálbrási, Múvészeti és Kulturális Nonprolit Kíi 4 órás
művelődésszervező foglalkoztatásával tesz eleget a jogszabályi köt9lezettségének.

4. A Képviseló{estület lélkéri a Po]gármestert. hogy gondoskodion az intézmény alkalmazásában
állókkal kapcsolatos munkajogi inlézkcdések megtétcléről. illetve hogy gondoskocl|on a
záróbeszámoló elkészítéséról

5. A KépYiselő-testület felkéri a jegyzót, hogy az átszeryezés végrehajtá§ához §Zük§ége§
dokumentumokat készitse eI.



1. melléklet a,.,.../2016.(1.26.)Kt. számú határozathoz
okirat száma: ...... /2016.

Megszüntető okirat

Áz államháztartásró| szóló 2oí1, évi cxcv. törvény 11. § (7) bekezdé§e a|apián aíz)
Mélykút város Önkormányzat Múvelódést Háza és Fenyő Miksa Könyvtára fuegszüntető
oklratát a következók szerlnt adom ki;

1. A megszűnő költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

1.1, A megszűnő költségvetési szelv me8nevezése: Mélykút Város Önkormányzat Művelődési
Háza és Fenyő Miksa Könyvtára

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 6449 Mélykút, Tópart 58,

1.3. A me8szűnő költségvetési szenr' törzskönyvi azonosító száma: 5408091oo
1,4, A me8szűnő köItséBvetési szerv adószáma: 15540801-2-03

2. A köttségvetési szerv megszüntetésének körülményel

2.1. A költsé8vetési szerv megszűnésének dátuma| 2016.03.31.
2,2,A kóltségvetési szerv megszüntetéséről dönté§t hozó szerv

2,2,1. megnevezései Mélykút Város Önkormányzat
2.2,2. székhelye| 6449 Mélykút, Petőfi téI 1,

2,3. A kóltségvetési szerv megszúntetésének módja: jo8utód nélküli me8szűnés
2,4, A költségvetési szeN me8szüntetésének oka: Más szervezeti keretek között hatékonyabban
láthatóak el a közművelódési feladatok.
2.5. A megszűnő költsé8vetési szerv áItal ellátott közfeladat(ok) jövóbeni ellátásának módja: A
közművelődési feladatokat Mélykút Város Önkormányzat által alapitott és 100%_ban a
tulajdonában álló nonprofit 8azdasá8i társasággal , a MéIykúti Önkormányzati
közszolgátatási, Müvészeti és kultunílis Nonprofit kft-vel látia el közművelódési
megállapodás alapján, A kön}rr'tári fe|adatok ellátását Mélykút Város Önkormányzat MélykútVáro§ Önkormányzat szelvezeti egységeként bizto;ítja.



3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti
rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendie: Az önkormányzat 2016, évi költsé8vetési rendeletébeD a
Mélykút Város Önkormányzat Műve|ődési Háza és Fenyő Kön}vtára részére jóváha8yott szabad
előirán}u at erejéig jogosult kötelezettséget vállalni.

3.1.1. A megszűnő költsé8vetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: Az
önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletében Mélykút Város Önkormányzat
Művelődési Háza és Fenyő Miksa Könyltára részére jóváharyott szabad előirán}zat
erejéig jogosult kötelezettséget vállalni,

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2016. 03. 31.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei - ideérwe a vagyonkezelői
jogot is - további gjrakorlója| Az áIlamháztartásról szóló 20\L. évi cXcV. törvény 11. § (5)_[6]
bekezdései alapján az alapító szerv, Mélykút Város Önkormányzat.

Kelt| Mélykút, 2016. január 26.

)'aláírás(

P.H,

z



ü1 5i"t"*-'6o-l l. oldal. ös§zesen: 1 oldal

vargáné dí. Egyed llona

alj l

úl-r-|
l(
"!t_,

Feladói
Küldve:

címzett:

Táígy:
M6llékletek:

Polgármesteíi Hivatal {hivabl@m€lykuthu]
2015. december t8. 9:56

kovitomi73@gmail.com: j€yzo@melykut.hu; boícsoK@melykut,hu

FW: Mélykjt- közművelódési és könyvtáíi feladatellátás átszeNezésének véleményezése

imageoo1.jpg; Mélykl]Látszervezés_véleményezése.pdf

From: Briill Edit [mailto:editbrull@emmi.8ov.hu]
seít: Friday, December 1& 2015 9:31AM
Tol hlvatal@melykut.hu
cC: szedlacsek Emília <emilia.§aedlac§ek@emmi.8ov.hu>; sepsey Tamásné Ví8h Annamáíia Dr.
<annamada.vith@€mmi.gov.hu>; MaBh lswán <istvan.mar8it@emmi.8ov.hu>
subie* Mélykút- kőzmovelődési és könyvtári feladatellátás átszeNezésének véleményezése

Mélykút Vá.os önkormány.ata
Kovács Tamás polgá.me§ter úr ré52ére

Tisztelt Poltárme§ter Úrl
csatoltan küldöm a MélykútVá.os kö.művelódésiés könyvtári feladátellátásának átszervezésével
kapcsolatos miniszté.iümi véleményt. A nyomtatott yáltozatot postai úton i5 metküldiük.
szedlac§ek Emília fóosztálwgzetó me8bízásából,

üdvörette{:

Brü|l Edit
közi8azgatási tdnácsadó
Emberi Eíóforíások Minisztéíiuma
Kultúráért Felelós Allantitkár§á8
xözöss€ Míivelódési és Művészeti Főosztály

1o5s Budape§t, szalay Utca 1G14.
Tel: +3&1,795,4560
rax. +36-1-2694447
E mail: €dit.brull@emíhi.tov.hu
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IMBERI ERÓFORMSOK
MN§zrÉRrUMA

FELELÓS HELYETTE§ ÁLLAMIn,KÁRKULTúR;ÉRT

lktaliszárn: ó0150-4/201s/KozMUV Hiv - szÁm: 2904l2ol5.
Ú8yiltézö: Brütl Edi(M_l<,( /4_ ,
Tcl.: +36 1 795 456O

Kovlcr Trmir r{rzérc
potgÁrEc§l€t

Mély}i,tt veos ÖrkoímánJzáta

Mélvkút
Petóff téí l.
6449

TÁrgyl A mélyhtti Múvelódési Ház és Fcnyó Miksa Kö[yvt",ár mcgsziiítete§én€k, a
köanúvelódé§i és kónyvLiíi feladatok nonpiofit ki. formában tönc!ó ellátá§ának
vékn€oy€zesc

Tisá€lt Polg&tn6&r Úr!

A rnétyhiti Múvel&ési Ház és Fenyö Mik§a Ktin}vtlr meg§züntetesére, a közoüvelódési és
könF{íri feladatok nonprofit ki- fornábon történó eilátjsÁra vonatkoá véleoéuykérés&c
iileékességból váüa§zolva - a ,mEcáIis ifuamérryeből, a ,?il9,íános kölryvtáfi ellillósról és a
kirnfuelődétől szóló 1997. cai cXL. ,.'rvál (8 tovóbbi8kbáú: Kultv.) 69. § d) pontj8 €§ &

88. § e) Potl§r adta jo8körbcn, toldbbó fi§.eleúfiel az állanházlaraisáI szóLá ólrélq,
végehajtlrsátol szóló 368/20I l- (XII. 31.) Komt rend.let 167E- § (1) beka.lés 2/b pontjára,
va!'8milt az Emberi Mforrá.sok Minisztéfiuma szzruezeti és Műkndési Szahí$rutóról nóIó
33/2014. (D(. 1ő-) EMMI utasítlis 6. frggelék V. B) 73. é§ 90. pontja alapjáa az ea.fui
eóforrások minisáeí€ helyett, áaíulrázott ki8dmányozá§i jogköómben cüárva - a

követkczókól tÁjékoztaloB.

A Kultv. 78.§ (2) b€&czdés€ alapjria az óakormányzatrrak köz§égb@ köá§ségi §ántúel
illctve kóaÍliivel&é§i htéanényt kcll biztosíbni a közmüvel&ési revékenységek folyatnAtos

Ecgvalósí§Bló§ága éídckéb€á- A Lóanii,veló&i§i intéa!ény fo8alrnóí a Kultv. l. száoú
E€lléklet p) pon§a az dábbiak szerint határoza& B.E:, ,,a lakorság közósségi *nznbel ési

cim: to55 Budapc§t, szalsyu. 1&l4. Tel: +36 (l) 795-3]32, Fax: +36 (l)7954222
e,mlil Dagóh&zavo§/an@erntni.8§v.hu



taékeríységéhez erfe a célra alLlrítod, íaa,rrtarlolt, ,rrűködtetelt, ,negfelelő szabnai, §ze éIyt,

iníta§trukfuitis íúaekk}el es alapító ol<irattal rendelkező köttséglcü§ sz*m wp egéb
íenúr6áúsú híéanény". Az á dlhááa.tá§ól §áló 2011. á/i cxcv. törveny (a
továbbiakban: ÁhL) 3/A § (2) be.k€zde§e §z€tint a közfcladatok etlfuí§ábatr állaúháztartá§on
kivüli szervezct jogszáHlybao Eegbaláílzoü Éldben közíeműk&het. M€ánaPítható tehát,

hogy ., ö orm{n}zrti közmilvelódési felsdltok loBprolit korlítolt fclelós3égú
tdrsa!Ági íorBtlbln t6rtéoó eültÁ§a nem ütkózik j szobílyi Glóírá§br. Teldntett€l arr{,
ho§ ea€l Mélykút város Önkormáa5rzate el€et tesz r jogr"rbátyt d6írfuoknrk, r
kiizművelódési íelrditelátá§ ltyrerv€zé§€ elleD DeE eE€l€k tif€íú
Java§loú uEánálrkor, hogy s Mélyktlti Ónkorrányzati Közszolgáltatási, Múvé§zeti és

Kulfunális Non_profit Kofláiolt Fclelósségtl Tá§a§ág (8 iovábbiakban: Dkft)
íötcvékenységéíek úeghaiáJozását vegfk ism& fontoló.& Álláspontom g?srnt a 94.gg

M.&§. e8yéb k6zö§ségi, táísadalmi t vékenység ilkább l9fcdi sz trkft.-nek szint kulfuniiis,
közttriivelódési fi4kciót, illetvejolrban ós§zh!trgbsn ál a Kultv. elóírásaival.

Jelezni lJvrfuom aá sz €gáyomat, miyzrrint az nld. tevékenységi kóí€,í€& ó§§zctctts€ge,

§ohétű§ége a köaúvelódési f€ladatók hétté!üe §zorutását §rcdltl&lyezlreti. Ene utaló jel,

hogy az alapító o}iíót teívezct szrriít 8 ká kijelólt ügyv.zetó egyike sem krrltufális-
közúúvelódési §zakcBber, így a közíJrúvcl&é§ tffület képüseleét Dela látom bizúo§ítotílak.

Feüívom figyclrnet arra, hogy a feladatcllátás átszefvgz€§q iucwe kólí§égY€te§i §zerv

m98§ziiBtetés€ miatt szükég€ssé váük a közmúvclódégi rend€letük mfiosít4sa.

A Kl w, 64 § (r) b€k€zdé§e §z€EiÁt 8 t€lgpüési kóly!,tári éllánis biztosít"isa a telepűt&i
öDkor$ányzatok köt4lezó feladata_ Tekiltettél .rri, bo8r r *ön!.vt{ri febd.i enítí§íb.n
átlrEházttrtlion klvüli §z€rv€zet rázvételét jogszrbíly tlem §ábílyo?rq í5r az Ánt
korábt r! mír hígrtkgrott 3/A. § (2) bekezdés€ értel-Dében r könyvtár noaproíit
lrerT.zelbeü vrló tnúkódteté§e neD jog§z.rú. Az ötrkotmányzát kóltségvetési ámogatis
segit§égével múködteti a nyilváno§ kón},!,táíat e költségvet § támogaíison felül a kónywár
y.árnottevó bevéteu l€hetÓ§éggel rrem rendelkezik í5r gazdasági €rsas"íg formájában töíténó
múkódtetése nem is lenn€ élszc!ü

A MrüYcl&ési Ház és Fenyó Mít§a Kónyvtir mcg§zintctÁ€ €§da a Byilváno§ kön}vtáíi
ellátá§ biáo§ítí§áB az öDkoííányzat álá§pootoú §ze.int az alábbi É€8oldások közüt
v§a§zthat a továbtÉakbarr:
- íyilvinos könyvtli. fcEntarui§a költségveté§i §udvként vagy

- íyilYáods köu},vtár feoatrtása nem ónálló kőltségvctési szervkéül ha!€m az

önkounán],zat által ferutúton vala!fl€ly kólt§é8v€tési §z€Ev vagy maga a2 önkormáqlzat

sz€rv€zeti egység€kent A tórzskónyvi nfilvántartásba! több költségv€t€§i sz.f,v is §r€te,p€l

Métyhit VrÁrosban: Mélykut váro§ Pok&me§ted HiYatsL Mél}iót v&o§ onkottDányzat4

Mélrkrt válos Gondoaási Közpootj4 Mélyhtt v&os Ónkonnályzat Óvoőj4 amelyek

vervezdi egys€geként elkepzelheó a könyvtrií úúködtetése,



Bízom bennc, hogy az ászewezé§ kövrtkeáóen a közrrrúvelódési tevékcaysé8€kh€z é§ a
íyilvános könyvtáíi .llátáshoz r€nddkezé§re áló szcmélyi, róígyi és .nyagi feltetelek neirr

íomianak Mélrkút vátos I8kosságálrak m{ivelódési lehetóségci p€dig gazdagabbá vál_ualc

Brrdapest, 20l5. <teccobet ,, |!í
üdvözlettel:
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Tórsl: az állabbáíMási löfvény íendelkezesének hat|ilya

Ti§áolt Potgáímestel Ű!

A minisztérium a @l5o-4J2§lSJXoZMUV számú levélb€n clózctesen véleményeae a
Müvelődési Ház és Fenyö Miksa Könyúár n€8§álntelésének és nonprolit kfr. foímában töítéDő

működtetésének tervét. vélemenyiinkb€n jeleaiik, hogy a könfifu nonprr)íit ld. fcrmában

történó nliködletéséhez figyelernbe kcll venni az álamhááadásól sótó 20ll. évi cxcv.
törveny (a továbbiakban: Áht.) 3/A. § (2) bekezdesében fo8tall §Zabá]yl, ame]y szeíini ,.a
közfbladalok elláá§iban államháaurtison kiviili szervezet jogszabáL}öatr meghatírozotr rendben

műk6óet közíe." A könyvtáI műkódteééí€ i|yén jogszabályi rend.lkezé§ nincs.n. l-'evclében

szatmai vélcrrrénytinkel kéíe a t€rvcz€tt átalakítjsól- A2 .gyért€lmíi jogszabáy rendclkczés

mellett véleményünk hátterében az a lapa§ztal.t á1l, ho8y tőbb ön}ormáry"al vii-§zavette a
kiszcrvezetl feladarot, mivel s §zÁn1oltevó bctélall nem credményez6 kön),ylári szolgáltat]isok

kft,-n belüü firranszílozá§a komoly koíflitlusfo.ráskénl jelenlkezctl. vél€ményiiElben tcttiir*
javaslalol a kón},!,tiári kózf€ladat me8§zeíezésének lchet§éges rrregoldi§aira.

A2 állaíí!,áá8rnisúl szóló 201l, évi cxcv. loívéDy 3/Á. §-át a 2014. évi XcIx. töívény 12. §-a
ikatra be a lörvéDyb€, 20i5. j.!uí. l_tól b.tályo§, tehól azóag kötelerö ilkrlm.zli. A
(evelében említett Jánoshalms azén líja €l nonproflt gazd{sági lársáság forínájábáí a f€ladahq
rD.!í sz önkormán}rzat dönlése a jogszgbály hatályb lépé§ét lrle8€lözóen ürrrént.

KÉrcm, viv€skedjék a Kultúéé.l Fe|elós Helyenes Áltamli&ár asszon),átal aláirí vélenénJúl
tájékoztatni ! dönteshozó te§t'rllelel, flóosáá|yuokal pedig az öúkormán}zat döntéséíől. A jó
megoldás étdekében felajánlom kov,ulriciós §egítsé8iipket.

Budapest, 2065, j aluár ,. ld ,,
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