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Tisztelt Képviselő-testület!
2009. január 1-jén hatályba lépett a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény, amelynek 44. § (4) bekezdése a következőket tartalmazza:
„(4) A költségvetési szerv alapító (irányító) szerve 2009. május 15-ig köteles felülvizsgálni a
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból az irányítása alá tartozó költségvetési
szerv, az általa vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv által alapított, illetve
részvételével működő és vagyonkezelésébe tartozó gazdálkodó szervezet (így különösen:
közhasznú társaság, gazdasági társaság), valamint az e társaság által továbbalapított
gazdálkodó szervezet tekintetében, az állami felsőoktatási intézmény saját gazdasági
társasága kivételével. Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként a további működés 2009.
július 1-je után is indokolt, az e törvényben és külön törvényben foglalt előírásokat
költségvetési szervek esetében 2009. június 1-jéig kell (az alapító okirat módosításával vagy
más megfelelő módon) érvényesíteni.”
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 16. § (1)
bekezdésének a.) pontja alapján:
„E törvény alkalmazásában közszolgáltató költségvetési szerv
a) közintézmény: az alaptevékenysége szerint közoktatási, szakképzési, felnőttképzési,
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, közgyűjteményi, közművelődési, vagy a b) pontban meg
nem jelölt szellemi közszolgáltatást, illetve gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző
költségvetési szerv.”
A közfeladat ellátásának módja szervezeti szempontból felülvizsgálatra került, amelynek
során megállapítást nyert, hogy ezen közfeladat ellátásának legmegfelelőbb módja az
intézményi ellátás, így a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szervként
való további működtetése 2009. július 1-je után is indokolt. Az intézmény alapító okiratát
módosítani kell annak érdekében, hogy az a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásainak megfeleljen.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, és
az alábbi határozatot meghozni:
_____/2009. (V. 13.) KT határozat
Tárgy: A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítására
vonatkozó tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 3. pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„3. Az intézmény alaptevékenysége:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 64.§ és 76.§-ban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő
települési könyvtári ellátás és a helyi közművelődés biztosításával összefüggő tevékenység.
a)
- Az intézmény szakmai szempontból meghatározó alaptevékenységének, a KSH által
kiadott gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti
besorolása:
−
−
−
−
−
−

7990 Egyéb foglalás
8552 Kulturális képzés
9002 Előadó-művészetet kisegítő tevékenység
9004 Művészeti létesítmények működtetése
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység
9329 M.s.n. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

b)
- Az alaptevékenységek mellett ellátandó, kiegészítő tevékenységek KSH által kiadott
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendje szerinti besorolása:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

1820 Egyéb sokszorosítás
4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme
5621 Rendezvényétkeztetés
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6120 Vezeték nélküli távközlés
6391 Hírügynökségi tevékenység
6820 Saját tulajdonú bérelt ingatlan üzemeltetése
7312 Média reklám
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
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c)
- Szakmai szempontból meghatározott alaptevékenységének szakfeladat száma
megnevezése:
-

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység”

2) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 4. pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„4. Az intézmény jogállása: önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény besorolása:
Tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, azon belül közintézmény.
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerint: önállóan működő költségvetési szerv.
Az intézmény elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel rendelkezik, amelyek feletti
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási jogokkal bír. A szakmai alapfeladata ellátásához
szükséges szakmai szervezeti egységgel rendelkezik, ezen kívül egyes adminisztratív,
szellemi támogató feladatokat is elláthat.
Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait Ásotthalom Község Polgármesteri Hivatal
látja el.”
3) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 5. pontjának helyébe
az alábbi rendelekzés lép:
„5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv, felügyeleti szerv neve és székhelye:
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Ásotthalom, Szent István tér 1.”
4) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 6. pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottainak jogviszonya alap esetben közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi II. törvény (pl: megbízási
jogviszony) az irányadó.”
5) A Képviselő-testület ú g y d ö n t , hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
207/2007.(XII.19.) KT határozattal jóváhagyott Alapító Okiratának 10. pontjának helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
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„10. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jogosultság:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő, a törzsvagyonba sorolt és a költségvetési szerv
könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingó- és ingatlanvagyon a feladatellátást szolgáló
vagyon. A vagyon feletti rendelkezési jogosultságot Ásotthalom Község Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló 19/2007.(VI.27.) KT rendelete és költségvetési rendelete, valamint a hatályos
jogszabályi előírások határozzák meg.
A feladat ellátását szolgáló vagyon adatai:
- Művelődési Ház
helyrajzi száma:
alapterület:
- Könyvtár
helyrajzi száma:
alapterület:

173.
2.341 m2
429/2.
1.406 m2”

6) A Képviselő-testület m e g b í z z a a jegyzőt, hogy intézkedjen az 1-5.) pontban foglalt
változások Alapító Okiraton történő átvezetéséről, valamint a testületi döntés alapján
kiegészített egységes szerkezetű alapító okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár Délalföldi Regionális Igazgatóságának.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Karsai Éva jegyző
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző - általa az osztályvezető
3.) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár
4.) MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
5.) Irattár
Ásotthalom, 2009. május

Petró Ferenc
polgármester

