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Tárgy:  A Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, mint költségvetési szerv 
megszüntetése, és feladatainak ellátására új Kft. alapítása 
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Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 253/2016. (XI.30.) számú, 255/2016. (XI.30.) számú és 265/2016. 
(XII.14.) számú határozatai értelmében kibővítésre került a Városi Művelődési, Sportközpont 
és Könyvtár (a továbbiakban: „Művház”), mint költségvetési szerv feladatköre, mivel a 
határozatok alapján a kistarcsai sportlétesítmények hasznosítása és üzemeltetése  
2017. január 1. napjától – a nemrégiben kivitelezett, de műszakilag átadásra még nem került 
Városi Sportközpont hasznosításával és üzemeltetésével együtt – a Művház tevékenységi 
körébe került. A fentieknek megfelelően a Képviselő-testület a hivatkozott határozatokkal 
módosította a Művház szervezeti és működési szabályzatát valamint az alapító okiratát, és a 
Művház álláshelyinek száma is növelésre került.  

A tevékenyégi kör bővülésére tekintettel 2017. január 1. napjától az alábbi épületek és 
létesítmények fenntartásáért és üzemeltetésért felelős a Művház: 

- a Művelődési Ház (Csigaház) épülete és környéke, 

- A Civil Ház épülete és környéke, 

- A Hivatal épületében lévő Könyvtár, 

-  Az Uszoda épülete és környéke, 

- a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum létesítménye, a hozzá tartozó sportpályák és 
környéke, 

- A Városi Sportközpont épülete és környéke, 

- a műfüves pálya és környéke, 

- az Eperjesi út 19. szám alatti volt iskolaépület (Forfa) tornaterme, közlekedők, 
technikai helyiségek, WC, mosdó. 

Új feladatnak a Városi Sportközpont, a műfüves pálya és az Eperjesi út 19. szám alatti volt 
iskolaépület (Forfa) tornatermének és kiszolgáló helyiségeinek üzemeltetése minősül.  
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Az újonnan a Művház feladatellátásába kerülő létesítmények üzemeltetése komoly 
többletráfordítást igényel az intézmény részéről. A Városi Sportközpont hivatott ugyanis 
megoldani mind a helyi általános iskola testnevelés órái nagy részének, mind a helyi 
sportesemények, edzések, mind a helyi kulturális események, rendezvények, koncertek, mind 
az önkormányzati rendezvények helyszínének biztosítását, amely események a késő délutáni, 
esti órákban és hétvégente is felmerülnek, így a létesítmény hétfőtől vasárnapig, 8.00-23.00 
óra között üzemel majd. Hasonlóan rugalmas nyitvatartást igényel a műfüves pálya 
üzemeltetése is, amely hétfőtől-péntekig 8.00-20.00 óra, szombaton 8.00-14.00 óra között 
üzemel (vasárnap zárva tart), és az Eperjesi út 19. szám alatti volt iskolaépület (Forfa) 
tornatermének hasznosítása is, amelynek nyitvatartása a megkötött bérleti szerződésekhez 
igazodik.  

Az újonnan kezelésbe került létesítmények tehát új feladatként bérbeadási, hasznosítási, 
rendezvényszervezői tevékenységet igényelnek majd a Művháztól, és korábban nem 
jelentkező fenntartói feladatok ellátását is (szélesebb körű megrendelések, beszerzések 
intézése, adminisztrációja, állagmegóvási, karbantartási, felújítási, vagyonvédelmi, 
munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. feladatok elvégzése). Felmerül annak gondolata, hogy a 
széleskörű feladatellátás már kinőheti a költségvetési szervi, szabályozott és bürokratizált 
kereteket, és inkább a rugalmasabb eljárásokat lehetővé tevő, alkalmazkodóbb, így gyorsabb 
és hatékonyabb munkavégzést és gyorsabb operatív döntéseket feltételező magánjogi 
keretekben lenne optimálisabban kivitelezhető.. Ezt támasztja alá, hogy a Művház által 
végzendő tevékenység jellege a bővülésre tekintettel a kötelezően ellátandó kulturális, 
közművelődési feladatoktól inkább az üzletszerű üzemeltetési, gazdasági, vállalkozási 
tevékenységek felé tolódik el, amely tevékenység már a túlszabályozott költségvetési szervi 
intézményi formában nehézkesebben kezelhető. Az önkormányzati szervezeti keretben, 
költségvetési szervi formában történő működés átalakítását indokolná az is, hogy a végzendő 
tevékenység és szolgáltatások nemcsak a helyi igényekre építenek, hanem térségi vonzással is 
bírnak, így a tevékenység meghaladja Kistarcsa Város közigazgatási határait.  

Emellett a Művház tevékenységi köre már most előre láthatóan további tevékenységekkel is 
bővül, hiszen még ebben az évben elkezdődik az internáló tábor területén lévő emlékhely 
kialakításának tervezése, és jövőre megépül az új emlékhely és könyvtár létesítménye is, 
amely szintén a Művház üzemeltetésébe kerülne. Amennyiben a vonatkozó pályázat kiírásra 
és támogatásra kerül, abban az esetben pedig várható, hogy a Mária úti szálláshelyet is létre 
kell hozni és működtetni, vagyis a jövőben még inkább az önkormányzati kötelező 
feladatellátás keretén túlmutató tevékenységek végzése kerül majd előtérbe, és válik majd 
hangsúlyosabbá. Ezen széleskörű, összetett gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzügyi 
és számviteli többletfeladatok olyan nagyságrendűek, amellyel a Művház pénzügyi feladatait 
jelenleg végző pénzügyi iroda már nem lenne terhelhető.  
Javasolt lehet tehát, hogy a kialakult, jelenleg a Művház által végzett feladatkör gazdasági 
társasági, Kft. formában kerüljön ellátásra.  Erre lehetőséget ad a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv .”) 41. § (6) 
bekezdése is, amelynek értelmében az önkormányzatok dönthetnek úgy is, hogy a feladataik 
ellátására gazdálkodó szervezetet alapítanak.  
 

Megjegyzendő, hogy a Kft. forma értelemszerűen korábban nem jelentkező költségeket is 
generálna, hiszen szükség lenne könyvelői, esetleges könyvvizsgálói, ügyvezetői, felügyelő 
bizottsági, gazdasági vezetői feladatokat ellátó személyekre is, míg ilyen kötelezettségek 
jelenleg nem állnak fenn. A többletköltségek azonban vélhetően finanszírozhatóak lennének 
az eddig nem végzett rendezvényszervezői tevékenységből és az eddig nem hasznosított 
területek bérbeadásából befolyó bevételekből.  
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A Művház elkészítette a kibővült feladatellátásra tekintettel kalkulált kimutatását, amely 
bemutatja, hogy 2017. évben várhatóan hogyan alakulnak majd a bevételek és a kiadások, 
milyen plusz kötelezettségek merülnek majd fel, és milyen plusz forrásokra lehet majd 
számítani. A kimutatás a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A dokumentum kitér 
arra is, hogy a kibővült feladatellátást milyen formai keretek között tartja célszerűnek ellátni 
az intézmény.  

A kimutatás alapján megállapítható, hogy a 2017. évben  a kibővült feladatellátásra tekintettel 
a 2016. évhez képest nagyságrendileg 10 millió forint többlet támogatást szükséges majd 
rendelkezésre bocsátania az Önkormányzatnak, annak érdekében, hogy ne merüljenek fel 
likviditási problémák. Mivel a Városi Sportközpont csak 2017. március-április környékén 
kezdi majd meg a működését, értelemszerűen a kiadási igények előbb keletkeznek, mint 
ahogy az új funkcióhoz kapcsolódó rendszeres és folyamatos bérbeadási tevékenység és az 
ebből származó bevételek befolyhatnak. Kezdetben tehát szükséges, hogy az induló működés 
garanciáját az Önkormányzat többletráfordítással biztosítsa. Hosszú távon azonban az a cél, 
hogy a működés többletráfodítás biztosítása nélkül megoldható legyen a saját bevételek 
növelése révén.   

Amennyiben a feladatok Kft. formában kerülnének ellátásra, abban az esetben az alábbi 
kérdéseket szükséges rendezni, és az alábbi intézkedéseket szükséges megtenni: 
 

1. a Kft. alapító okiratának megalkotása, elfogadása, a Kft. nevének, székhelyének 
megadása, ügyvezetőjének, Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, az 
ügyvezető és a Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása, a vonatkozó 
munkaszerződés és megbízási szerződések megkötése, javadalmazási szabályzat 
megalkotása, Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása. 

 
A Felügyelő Bizottság megválasztásának kötelezettségét a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) és (2) 
bekezdése, a javadalmazási szabályzat alkotásának kötelezettségét ugyanezen törvény 5. § 
(3) bekezdése írja elő. A Felügyelő Bizottság ügyrendjének Önkormányzat általi 
jóváhagyási kötelezettségéről a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:122. § (3) bekezdése rendelkezik.  
 
2. a Művház, mint költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése, megszüntető okirat 

megalkotása, elfogadása, a Művház intézményvezetője vezetői megbízásának 
visszavonása. 

A Művház megszüntetésével kapcsolatban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 81. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) 
alpontja alapján a Művház megszüntetése esetén a megszüntetéshez a törlési kérelem, 
megszüntető okirat és a testületi döntés mellett csatolni kell a kultúráért felelős miniszter 
előzetes véleményéről szóló okiratot is, amelyet a döntés meghozatalát megelőző 30 
nappal be kell szerezni.  

 
3. a Művház munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása az újonnan alapított Kft. által. 
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4. A Művház vagyonának felmérése, leltár készítése, a vagyon és az eszközök átadása az 
újonnan alapított Kft. számára. E tekintetben a Művház közüzemi és egyéb 
szerződéseinek átadása az újonnan alapított Kft. részére, az átadás jogcímének 
meghatározása (régi szerződések megszüntetése és új szerződések kötése, vagy 
szerződés-átruházás), kiemelten kezelve a közbeszerzési eljárás keretében megkötött 
szerződéseket. A Művház megszűnését követően felmerülő, de még a Művház 
megszűnése előtti időben keletkező kötelezettségek (utólagosan fizetendő munkabér 
és járulékok, utólag kiszámlázott közüzemi költségek) kifizetésének rendezése, ezen 
kötelezettségek Kft. általi átvállalása.  
 

5. Önkormányzati tulajdonú, de az újonnan alapított Kft. által igénybe venni kívánt 
ingatlanok, eszközök Kft. általi használatának megoldása, a használat jogcímének 
meghatározása (bérbeadás, értékesítés, apportálás, ingyenes használat, vagy 
vagyonkezelés, azzal, hogy az ingyenes használat is Áfa fizetési kötelezettséget 
keletkezet az Áfa törvény 14. § (1) bekezdése alapján).  

 
6. Az újonnan alapított Kft. üzleti tervének, szervezeti-működési szabályzatának 

elfogadása, a Kft. számára nyújtandó Önkormányzati támogatás mértékének 
meghatározása, a vonatkozó támogatási szerződés megkötése, annak eldöntése, hogy a 
támogatás nyújtására Áfa felszámítása mellett, vagy anélkül kerüljön sor. 

 
7. A változások átvezetése az Önkormányzat költségvetési rendeletében, a Művház 

költségvetési záró beszámolójának megalkotása a Művház megszűnését követő 60 
napon belül, Művház bankszámlaszámának megszüntetése, Művház iratanyaga 
őrzésének megoldása. 

 
A jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott, a Művház állományába tartozó 
munkavállalók továbbfoglalkoztatása az újonnan alapítandó Kft. által úgynevezett 
jogviszonyváltás keretében kivitelezhető, tekintettel arra, hogy a munkavállalók a Kft. általi 
továbbfoglalkoztatás esetén már nem közalkalmazotti jogviszonyban, hanem 
munkaviszonyban kerülnének foglalkoztatásra. Abban az esetben, ha a közalkalmazott egy a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alatt álló munkáltató számára 
kerül átadásra, és jogfolytonosan továbbfoglalkoztatásra, akkor a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: „Kjt .”) 25/A §- 25/B §-aiban 
foglalt eljárás az irányadó.  
 
A fentiek értelmében az átadó és az átvevő munkáltatónak legkésőbb az átadást megelőző 30 
nappal korábban tájékoztatnia kell a közalkalmazottat és a közalkalmazotti tanácsot az átadás 
időpontjáról, okáról, a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális 
következményekről.  
 

A fenti tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató arról is köteles 
tájékoztatni a közalkalmazottat, hogy az átadást követően a foglalkoztatását az átvevő látja el, 
ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó 
ajánlatot is, amely legkönnyebben a munkaszerződés-tervezet tájékoztatáshoz történő 
csatolásával teljesíthető. A közalkalmazottaknak a fent hivatkozott tájékoztatás 
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozniuk kell az átadó munkáltató 
számára arról, hogy az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatáshoz hozzájárulnak-
e. 
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Amennyiben valamely közalkalmazott nem tesz nyilatkozatot, akkor úgy kell tekinteni, hogy 
nem járult hozzá a továbbfoglalkoztatáshoz. Abban az esetben, ha a közalkalmazottak a 
továbbfoglalkoztatáshoz hozzájárulnak, akkor az átadás napjával az átadó munkáltató köteles 
írásban értesíteni őket a közalkalmazotti jogviszony Kjt. 25/A. § (1) bekezdése szerinti 
megszűnéséről. Továbbfoglalkoztatás esetén az átvevő munkáltató munkaszerződést köt az 
átvett munkavállalókkal. Az átvett munkavállalóknak nem lehet alacsonyabb a 
munkabére annál, mint amennyi az átadást megelőzően irányadó illetménye és 
illetménypótlékainak együttes összege volt. Határozatlan időtartamú, és teljes 
munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál is határozatlan 
időtartamú, és teljes munkaidős jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál 
létesítendő jogviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki. 
 

Amennyiben valamely közalkalmazott nem járul hozzá a továbbfoglalkoztatáshoz, akkor a 
közalkalmazotti jogviszonya a Kjt. 25/A § (6) bekezdése értelmében a Kjt. 25/A § (1) 
bekezdése szerint megszűnik, azonban végkielégítés fizetésére lehet jogosult, amennyiben 
ennek törvényi feltételei (legalább 3 éve fennálló jogviszony) fennállnak.  
 

A Mötv. 50. § és 42. § 7. pontja értelmében az intézmény átszervezésével, megszüntetésével 
kapcsolatos döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik, amelyben a 
Képviselő-testület minősített többséggel jogosult határozni. 
 

A jogszabályi tájékoztatási és a minisztériumi vélemény beszerzésére előírt határidők miatt, 
illetve tekintettel arra, hogy a Kft. tényleges működésének megkezdhetőségéhez előkészítés 
szükséges (pl. bankszámlanyitás, könyvelő iroda kiválasztása, megbízása, belső szabályzatok 
előkészítése, üzleti terv készítése stb.) javasolt, hogy az újonnan megalapított Kft. ténylegesen 
2017. második félévétől, azaz 2017. július 1. napjától lássa el a korábban a Művház által 
végzett tevékenységeket.  
 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot teszem: 
 

Határozati javaslat  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Művelődési, Sportközpont 
és Könyvtár intézménye által ellátandó feladatokat 2017. július 1. napjától gazdasági 
társasági formában kívánja ellátni, vagyis a Városi Művelődési, Sportközpont és 
Könyvtár intézményét, mint költségvetési szervet meg kívánja szüntetni, és az általa 
végzett tevékenység ellátására új gazdasági társaságot kíván alapítani.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a kultúráért felelős 
miniszternek a jogszabályokban előírt, a könyvtárat is működtető költségvetési szerv 
esetleges jövőbeni megszüntetésére tekintettel beszerzendő véleménye mielőbbi 
megkérése érdekében. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a fenti 
átalakításhoz szükséges dokumentumokat (az új Kft. alapító okiratát, a költségvetési 
szerv megszüntető okiratát és a kapcsolódó egyéb iratokat), valamint határozati 
javaslatokat dolgozza ki, és legkésőbb a Képviselő-testület 2017. májusi rendes testületi 
ülésére terjessze elő.  
 

Határid ő: azonnal, illetve a határozatban megjelöltek szerint 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Kistarcsa, 2016. január 11. 
 
                                                                                                                        Solymosi Sándor  

                                                                                                                    polgármester 


