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ELİTERJESZTÉS
A Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Mővelıdési Ház összevonásával
létrejövı önállóan mőködı költségvetési intézmény alapítás tárgyában

Tisztelt Képviselı-testület!
Bevezetı
A péceli városi könyvtár 2007-ben vette fel Lázár Ervin nevét, azóta Lázár Ervin Városi
Könyvtár néven üzemel, mint részben önálló költségvetési intézmény. A dolgozói létszám
évek óta 5 fı (vezetıvel együtt).
A könyvtár egy épületben található a Szemere Pál Mővelıdési Házzal. Az önkormányzat
közmővelıdési feladatai egy részének ellátására vállalkozóval kötött Közmővelıdési
Megállapodást.
Mindkét intézmény esetében gondot okoz a közüzemi költségek korrekt kimutatása, a
vállalkozó felé történı kiszámlázása, mert a mérıórák nincsenek szétválasztva. Az összes
felhasznált vízmennyiség a könyvtárra, az elektromos áram és a gázfogyasztás pedig a
közmővelıdési intézményre van tervezve, számlázva.
Mivel a 2010. évi közmővelıdésre fordítható normatív támogatás önálló jogcímként
megszőnt – drasztikus csökkenés mutatható ki a támogatási összeg mértékében.
Normatíva megnevezése
Települési igazgatási,
kommunális és sport
feladatok

összege
2009 (2633 Ft/fı) 2010 (1947 Ft/fı)

38 328 581 Ft

28 801 971 Ft

Különbség

-9 526 610 Ft

A közmővelıdési feladatokat is magában foglaló normatív támogatás a 2010 évben csökkent
több mint 9 millió forinttal, de a 2011-es központi költségvetési keretszámokat tartalmazó
tervezet egy kisebb mértékő emelést mutat a 2009 évihez képest.
Normatíva megnevezése
Települési üzemeltetési,
igazgatási, sport- és
kulturális feladatok

Összege
2010 (1947 Ft/fı) 2011 (2769 Ft/fı)

28 801 971 Ft

41 535 000 Ft

Különbség

12 733 029 Ft

A központi támogatás fokozatos csökkenése következtében az eddig szerzıdésben vállalt
közmővelıdési tevékenység támogatási feladatát az önkormányzat csak jelentıs, más bevételi
források átcsoportosításával tudja továbbra is ellátni.
A 2007. óta fennálló vállalkozói konstrukcióban való mőködtetés finanszírozása körüli
bizonytalanság miatt indokolt a Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Mővelıdési
Ház összevonásával egységes közmővelıdési intézmény létrehozása. A normatív támogatási
összeg elnevezésébıl is kiderül, hogy ez a keretösszeg tartalmazza az üzemeltetési, igazgatási
és sportfeladatokat is!
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A két összevonandó intézmény 2010. évi költségvetését az alábbi táblázat mutatja be:

Intézmény

Int. Finanszírozás
2010.

Lázár Ervin Városi
Könyvtár

18 855 000 Ft

Szemere Pál Mővelıdési
Ház

Támogatás
2010.

3 900 000 Ft

Az intézményfinanszírozás keretében az önkormányzat a dolgozók személyi illetményét
vállalja, szerény dologi elıirányzatának biztosítását és könyvtárfejlesztést teljesít.
A közmővelıdési feladatok támogatási formában történı biztosítása magában foglalta a
vállalkozó által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókban foglalt tevékenységekre
fordítandó összeget.
A 2011-es esztendıben várhatóan nem csökken a közmővelıdési feladatokra fordítható
összeg a városi költségvetésben, hisz az eddig városi feladatként a Polgármesteri
Hivatalnál tervezett összeg (3 millió Ft.) átkerül az összevont közmővelıdési
intézményhez.
Az egységes intézmény alapfeladata lenne a város közmővelıdési és közkönyvtári
alapfeladatainak teljes ellátása.
A két intézmény összevonása esetén a felszabaduló 3,9 millió forint támogatási összegen felül
3 millió Ft-tal nıne a költségvetésben a közmővelıdésre fordítható összeg. Lehetıvé válna
egy önálló közmővelıdés-szervezı és egy adminisztratív feladatokat ellátó dolgozó
(közmunka programon keresztül) alkalmazása.
Az épület energetikai rendszerének osztatlansága eddig is nehéz feladat elé állította a
fenntartót a költségek tervezésében, ezért az egységes intézményben áttekinthetıen kezelhetı
lesz az intézmény teljes energiafelhasználása.
.
Az intézmény fenntartói mőködtetése magában foglalja az ellenırzés ellátásának
kötelezettségét, ez a mővelıdési intézmény esetében a vállalkozásban való mőködtetés miatt
korábban szinte egyáltalán nem mőködött.
Feladatul kell adni az egységes közmővelıdési intézménynek a városi ünnepségek
szervezését, lebonyolítását. A könyvtár mőködtetéséhez a személyi állomány rendelkezésre
áll, a mővelıdési feladatok ellátására a fentiekben jelzettek szerint egy mővelıdésszervezı /
rendezvény szervezı alkalmazott foglalkoztatása szükséges.
Az új intézmény létrehozása érdekében tehát a feladat a Szemere Pál Mővelıdési Ház
üzemeltetésére kötött Közmővelıdési megállapodás 2011. február 28-i hatállyal történı
megszüntetése, és 2011. március 1-i hatállyal a „Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál
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Mővelıdési Ház” elnevezéső önállóan mőködı költségvetési intézmény létrehozása, a Lázár
Ervin Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása.
A vezetıi feladatokat a vezetıi pályázat sikeres lebonyolításáig megbízott vezetıként a
könyvtár jelenlegi vezetıje látná el.
Az intézményre vonatkozó törvényi szabályozást figyelembe véve (A nyilvános könyvtári
ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 95.§) élén igazgató áll, a
mővelıdési feladatok ellátására 1 fı mővészeti vezetıi beosztással, közalkalmazotti
státuszban dolgozik.
A könyvtári feladatok ellátására változatlanul 4,5 fı státusz áll rendelkezésre. A
közmővelıdési feladatokat a fıállású, közalkalmazotti besorolású dolgozó és egy közcélú
foglalkoztatásban álló segítı személyzet látja el.
A nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény 69.§ d)
és 88.§ e) pontjai alapján a fenntartó önkormányzatoknak be kell szereznie az illetékességi
körbe tartozó minisztérium (Nemzeti Erıforrás Minisztérium) véleményét a fenntartásában
mőködı nyilvános könyvtári ellátást és a közmővelıdési feladatokat ellátó intézményei
átszervezésével kapcsolatban.
A Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közmővelıdési Fıosztálya 2010. december 21-i keltezéső
véleményezı levele nem emel kifogást a tervezett átszervezéssel kapcsolatban. A levél
tartalmát a Képviselı-testületi ülésen az elıterjesztés ismertetése során a döntéshozókkal meg
kell ismertetni. A levél az elıterjesztés mellékletét képezi.
A mővelıdési ház, könyvtár és a zeneiskola egyfajta szimbiózisban mőködhetne abban az
esetben, ha a zeneiskolában elindulnak majd a csoportos mővészeti szakok (néptánc, népzene,
színház és dráma, képzımővészet, kórus). A mővelıdési ház ezeknek a szakoknak otthont
tudna biztosítani, a zeneiskola és a közmővelıdés programjait összehangoltan lehetne
szervezni.
A mővészetoktatási intézmény a közoktatási törvény hatálya alá tartozik, így tanév közben
nincs lehetıség átszervezésére (közoktatási törvény 102. § (9) bekezdése). Javasoljuk, hogy a
Tisztelt Képviselı-testület 2011. áprilisi ülésén hozzon döntést arról, hogy az alapfokú
mővészetoktatási intézményt tagintézményként összevonja az egységes közmővelıdési
intézménnyel, s így létrehozza a Péceli Közmővelıdési és Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményt.
1.

Határozati javaslat:

1.Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2011. február 28-i
hatállyal a Tóth Benedek vállalkozóval 2007. március 1-tıl 2011. december 31-ig terjedı
idıszakra kötött Közmővelıdési Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti.
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy közmővelıdési alapfeladatait 2011. március 1- tıl
a Lázár Ervin Városi Könyvtár és a Szemere Pál Mővelıdési Ház önállóan mőködı
költségvetési intézményében látja el.
A Képviselı-testület az intézmény vezetésével - eddigi illetménye megtartásával
megbízza Kiss Juditot, a Lázár Ervin Városi Könyvtár jelenlegi vezetıjét.
3. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Lázár Ervin Városi Könyvtár
alapfeladatinak bıvülése következtében szükséges, jelen határozat mellékletét képezı
alapító okirat módosítást elfogadja.
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A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot küldje
meg a Magyar Államkincstár részére.
4. Pécel Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Lázár Ervin Városi
Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház egységes szerkezető alapító okiratát.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az egységes szerkezető alapító
okiratot küldje meg a Magyar Államkincstár részére.
5. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Lázár Ervin Városi Könyvtár és
Szemere Pál Mővelıdési Ház intézményvezetıi pályázatát a KSZK honlapján tegye
közzé.
6. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy 2011. augusztus 1-i hatállyal a Lázár Ervin
Városi Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház intézményt valamint a Városi
Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt össze kívánja vonni, ezzel létrehozva
a Péceli Közmővelıdési és Alapfokú Mővészetoktatási Intézményt.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az összevonással kapcsolatos
szükséges intézkedéseket tegye meg.
A testület felkéri a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítást terjessze a
képviselı-testület májusi rendes ülése elé.

Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. március 1. és május 31.
Pécel, 2011. február 25.
Szöllısi Ferenc
polgármester
A döntéshez minısített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bek. e) és t) pontja
alapján.
Melléklet:

Alapító okirat
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház
szervezeti ábrája
Nemzeti Erıforrás Minisztérium véleményezı levele

Gera Zoltán
Oktatási referens

Az elıterjesztést készítette:

Az
elıterjesztést
SZMSZ-nek
szempontjából ellenırizte:

megfelelés

Jeney Erzsébet
irodavezetı

Jelen elıterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem
emelek.
Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes Fıjegyzı
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Alapító Okirat módosítás
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Önkormányzatának Képviselı-testülete a
a Lázár Ervin Városi Könyvtár Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet tartalmi követelményeinek megfelelıen – 2011. március 1-jei hatállyal – az alábbiak
szerint módosítja:
Az Alapító Okirat preambuluma helyébe a következı lép:
„Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kiadja a Lázár Ervin Városi Könyvtár
és Szemere Pál Mővelıdési Ház, mint önállóan mőködı költségvetési szervnek az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, és az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet tartalmi követelményeinek
megfelelı – a 151/2009. (V. 27.) Képviselı-testületi határozat szerint jóváhagyott, és a
247/2009. (VIII. 31.) Kt. határozattal, valamint a …/2011. (II. 28.) Kt. határozattal
módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító Okiratát.”
Az Alapító Okirat 1. pontja az alábbiak szerint változik.
„Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház”
Az Alapító Okirat 4. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„Közmővelıdési intézmény - Nyilvános könyvtár, Mővelıdési Ház”
Az Alapító Okirat alábbi 5. pontja törlésre kerül
„5. Költségvetési szerv típusa:
Tevékenysége jellege szerint: Közszolgáltató közintézmény”
Az Alapító Okirat 6. pontja a 5. pontra változik.
Az Alapító Okirat 7. pontja a 6. pontra változik.
Az Alapító Okirat 8. pontja a 7. pontra változik.
Az Alapító Okirat 9. pontja a 8. pontra változik.
Az Alapító Okirat 10. pontja a 9. pontra változik az alábbiak szerint:
„9. Az alapító szerv neve. és címe:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1.”
Az Alapító Okirat 11. pontja a 10. pontra változik az alábbiak szerint:
„10. Az intézmény felügyeleti szerve:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1.”
Az Alapító Okirat 12. pontja a 11. pontra változik.
Az Alapító Okirat 13. pontja 12. pontra változik az alábbiakkal kiegészülve:
„- Közmővelıdési közszolgáltatás”
Az Alapító Okirat 14. pontja 13. pontra változik az alábbiakkal kiegészülve:
„9105
Közmővelıdési tevékenység”
Az Alapító Okirat 15. pontja 14. pontra változik, törlésre kerül:
„2009. december 31-ig érvényes szakfeladat rend szerint:
2010. január 1-tıl érvényes szakfeladat rend szerint:”
és kiegészül az alábbiakkal:
„910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatások

910502
842134
842153
890112
890113
890114
890116
890215
890221
890303

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
Határon túli magyar kultúra támogatása
Nemzetközi kulturális együttmőködés
Az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
Nemek társadalmi egyenlıségének megvalósítását célzó tevékenységek és
programok
A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító
programok
Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek, programok
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítı programok
Az idıskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idıskor megteremtését
célzó programok
A civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek”

Az Alapító Okirat 16. pontja a 15. pontra változik.
Az Alapító Okirat 17. pontja a 16. pontra változik az alábbiak szerint:
„16. Az intézmény vezetıjének megbízási rendje:
Megbízó: Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A megbízás idıtartama: határozott idejő
A megbízás módja :nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelıen.”
Az Alapító Okirat 18. pontja a 17. pontra változik.
Az Alapító Okirat 19. pontja a 18. pontra változik.
Az Alapító Okirat 20. pontja a 19. pontra változik.
Az Alapító Okirat Záradéka az alábbiak szerint változik.
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 151/2009. (V.
27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 247/2009. (VIII. 31.) Kt. határozattal, valamint a
…/2011. (II. 28.) Kt. határozattal módosította.
Hatályos 2011. március 1.

P.H.
Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes Fıjegyzı

Szöllısi Ferenc
Polgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT

Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kiadja a Lázár Ervin Városi
Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház, mint önállóan mőködı költségvetési
szervnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, és az
államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet
tartalmi követelményeinek megfelelı – a 151/2009. (V. 27.) Képviselı-testületi
határozat szerint jóváhagyott, és a 247/2009. (VIII. 31.) Kt. határozattal, valamint a
…/2011. (II. 28.) Kt. határozattal módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Alapító
Okiratát.
1. Költségvetési szerv neve:
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál Mővelıdési Ház
2. Költségvetési szerv székhelye:
2119 Pécel, Maglódi u. 12..
Helyrajzi száma: 367/4 Területe: 1 ha 1279 m2.
3. Telephelye:
2119 Pécel, Petıfi u. 15.(Fiókkönyvtár)
4. Költségvetési szerv típusa:
Közmővelıdési intézmény
Nyilvános könyvtár
Mővelıdési Ház
5. A költségvetési szerv besorolása feladatellátáshoz gyakorolt funkciója szerint:
Önállóan mőködı költségvetési szerv
6. Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervezete:
Pécel Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Elıirányzatai feletti rendelkezés
jogosultsága: a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint.
7. Jogállása:
Önálló jogi személy
8. Az intézmény mőködési köre:
Pécel Város közigazgatási területe
9. Az alapító szerv neve. és címe:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
10. Az intézmény felügyeleti szerve:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
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11. Intézmény fenntartója és irányítója:
Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2119 Pécel, Kossuth tér 1.
12. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
- Közgyőjtemények kezelése, ezen belül nyilvános könyvtárak által ellátandó
feladatok, szolgáltatások.
- Közmővelıdési közszolgáltatás,
13. Alaptevékenység szakágazati száma:
9101
Könyvtári, levéltári tevékenység
9105
Közmővelıdési tevékenység
14 Az intézmény alaptevékenységei:
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megırzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatások
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása
842153 Nemzetközi kulturális együttmőködés
890112 Az egyenlı bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és
programok
890113 Nemek társadalmi egyenlıségének megvalósítását célzó tevékenységek és
programok
890114 A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító
programok
890116 Romák társadalmi integrációját elısegítı egyéb tevékenységek, programok
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának
fejlesztését segítı programok
890221 Az idıskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó idıskor
megteremtését célzó programok
890303 A civil szféra megerısítését segítı egyéb tevékenységek
15. Vállalkozási tevékenység:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
16. Az intézmény vezetıjének megbízási rendje:
Megbízó: Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A megbízás idıtartama: határozott idejő
A megbízás módja:nyilvános pályázat kiírása a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelıen.
17. Az intézmény képviseletére jogosultak köre:
Az igazgató, valamint az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatban
meghatározott más intézményi dolgozók.
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18. Vagyon feletti rendelkezés:
A rendelkezésre bocsátott – helyrajzi számmal azonosított ingatlanvagyon Pécel Város
Önkormányzatának tulajdona. Az intézmény jogosultsága ezen vagyontárgyak
rendeltetésszerő használatára, üzemeltetésére terjed ki, azzal, hogy az általa
ideiglenesen vagy véglegesen feleslegessé váló, vagy kellıen ki nem használt
vagyontárgyakat – kivéve ingatlan – a mindenkor hatályos önkormányzati
vagyonrendeletben foglaltak szerint idegenítheti el.
19. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése:
Közalkalmazottak Jogállásáról szóló Törvény,
Törvény a muzeális intézményekrıl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közmővelıdésrıl, Munka Törvénykönyve,
Polgári Törvénykönyv
Pécel, 2011.
P-H.
……………………………………..
Pécel Város Önkormányzata,
mint Alapító nevében
Szöllısi Ferenc
polgármester
Záradék:
Jelen Alapító Okiratot Pécel Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
151/2009. (V. 27.) Kt. határozattal hagyta jóvá, és a 247/2009. (VIII. 31.) Kt.
határozattal, valamint a …/2011. (II. 28.) Kt. határozattal módosította.
Hatályos 2011. március 1.

A kiadmány hiteléül:
Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes fıjegyzı
Pécel Város Önkormányzat
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