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I.  Közművelődési megállapodás, valamint bérleti és használati szerződés megkötése 
a Kistarcsai VMSK Kft.-vel 

 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2017. (I.25.) számú határozatában 
kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
(a továbbiakban: „VMSK”) intézménye által ellátandó feladatokat 2017. július 1. napjától 
gazdasági társasági formában kívánja ellátni, vagyis a VMSK intézményét, mint költségvetési 
szervet meg kívánja szüntetni, és az általa végzett tevékenység ellátását gazdasági társaság 
útján kívánja ettől az időponttól megvalósítani. A Képviselő-testület a 100/2017. (IV.26.) 
számú határozatában ennek megfelelően úgy döntött, hogy a VMSK intézményét 2017. június 
30. napjával megszünteti.  
 

Ezzel párhuzamosan Kistarcsa Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló KIVÜ Kft. 
működtetése okafogyottá vált, mivel az NHKV Zrt. 2017. április 3. napjával visszavonta a 
KIVÜ Kft. megfelelőségi véleményét, így a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
37.§ (1a) bekezdése alapján a Képviselő-testületnek fel kellett mondania a KIVÜ Kft.-vel 
megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést. A fentiek következtében a KIVÜ 
Kft. 2017. május 1. napjától hulladékgazdálkodási tevékenységet nem láthat el. Ebből adódott 
annak lehetősége, hogy a KIVÜ Kft. átalakításra kerülhet, és az átalakítása által alkalmassá 
tehető a megszűnésre kerülő VMSK feladatainak ellátására. A fentiekre tekintettel Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2017. (V.24.) számú határozatában döntött a 
KIVÜ Kft. cégmódosításáról.  
 

A KIVÜ Kft 2017. június 1-vel új néven, Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság néven működik, melynek 
új ügyvezetője Pongrácz Viktória. 2017. július 1-vel a VMSK feladatait, munkavállalóit 
jogfolytonosan az így átalakított Kft. foglalkoztatja tovább a Képviselő-testület 103/2017. 
(IV.26.) számú határozata értelmében.  

 

 



A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: „közművelődési törvény”) 81. § (1) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontja alapján a VMSK 
megszüntetéshez a törlési kérelem, megszüntető okirat és a testületi döntés mellett csatolni 
kellett a kultúráért felelős miniszter előzetes véleményéről szóló okiratot is, amelyet a döntés 
meghozatalát megelőző 30 nappal korábban be kellett szerezni. A miniszteri vélemény a 
fentiek szerint átalakítást a jogszabályoknak megfelelőnek találta, azzal, hogy felhívta a 
figyelmet, hogy a könyvtár működtetésével kapcsolatos feladatokat kizárólag az 
Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő nonprofit Kft. formájában lehet ellátni, a 
közművelődési feladatok ellátása pedig csak abban az esetben történhet ezen gazdasági 
társaság útján, amennyiben a gazdasági társaság az Önkormányzattal közművelődési 
megállapodást köt.  Az átalakított KIVÜ Kft. 100%-os önkormányzati tulajdonban álló 
nonprofit Kft., így a könyvtár működtetéséhez szükséges feltételeknek is megfelel, 
közművelődési megállapodással azonban értelemszerűen nem rendelkezik. 
 

A közművelődési megállapodás megkötésének szükségessége következik a közművelődési 
törvény 75. §-ából is, amely szerint közösségi színtér, illetve közművelődési intézmény 
működtetője az állam, települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint 
közművelődési megállapodás keretében egyéb szervezet (egyesület, alapítvány stb.), 
illetőleg magánszemély lehet. 
 

Többek között a fentiekre tekintettel a Képviselő-testület a 103/2017. (IV.26.) számú 
határozatában felkérte a polgármestert, hogy a 2017. évi júniusi rendes testületi ülésre 
terjessze elő a Kistarcsai VMSK Kft. (korábbi nevén: KIVÜ Kft.) 2017. július 1. napját 
követő működéséhez szükséges, Önkormányzattal megkötendő szerződéseket (pl.: 
közművelődési megállapodás) és határozati javaslatokat.  
 

A közművelődési megállapodás tervezete előkészítésre, és a Kistarcsai VMSK Kft.-vel 
egyeztetésre került, melyet az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolok.  
 

A közművelődési megállapodásban meghatározásra kerültek azok a legalacsonyabb díjak és 
egyéb feltételek, amelyek alkalmazása mellett a Kistarcsai VMSK Kft. a 2017. évben jogosult 
az általa használt épületeket, helyiségeket és területeket hasznosítani. 
 
A közművelődési megállapodáson felül szükséges a Kistarcsai VMSK 2017. július 1. napjától 
történő feladatellátásának megoldásához az is, hogy a Kft. tevékenységéhez szükséges ingó és 
ingatlan vagyon Kft. általi használata biztosított legyen. A hivatkozott ingó és ingatlan 
vagyon 2017. július 1. napjától teljes egészében az Önkormányzat tulajdonát képezi, mivel az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) bekezdése értelmében a 
megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv megszüntetés 
időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit az alapító szerv, vagyis az 
Önkormányzat gyakorolja és teljesíti. Vagyis a megszűnő VMSK vagyontárgyai a megszűnést 
követően az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. A fentiekre tekintettel az 
Önkormányzatnak, mint az érintett vagyontárgyak tulajdonosának, szükséges a Kistarcsai 
VMSK Kft. számára rendelkezésre bocsátani a tevékenységhez szükséges ingó és ingatlan 
vagyont. Az Uszoda épülete és az Uszodában található eszközök kivételével a 
vagyontárgyakat ingyenesen, szívességi használati szerződés keretében javasolt a Kft. 
használatába adni, révén a Kft. túlnyomórészt Önkormányzati támogatásból tudja majd 
fenntartani magát, vagyis nem lesz képes a tevékenységéből származó – támogatáson kívüli – 
bevételei terhére bérleti díjat fizetni az Önkormányzat részére.  



Az Uszoda épületét és a benne található eszközöket bérleti díj ellenében javasolt a Kft. 
használatába adni, tekintettel arra, hogy ezen vagyontárgyak tekintetében korábban Áfa 
levonási jog került érvényesítésre, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 14. § (1) bekezdése alapján ezen vagyontárgyak ingyenes használatba adása is 
ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak minősül, és adófizetési kötelezettséget 
keletkeztet. Az Uszoda és a benne található, Önkormányzati tulajdonú eszközök bérleti díját 
bruttó 100.000,- Ft/év összegben javasoljuk megállapítani. A vonatkozó bérleti és szívességi 
használati szerződés tervezetét az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolom. 
 

II.  A Kistarcsai VMSK Kft. üzleti terve és támogatási igénye 
 

A Képviselő-testület a 103/2017. (IV.26.) számú határozatában felkérte a Kistarcsai VMSK 
Kft. (korábbi nevén: KIVÜ Kft.) ügyvezetőjét, hogy a 2017. júniusi rendes testületi ülésre 
terjessze elő a Kft. módosított üzleti tervét, azzal, hogy az üzleti terv tartalmazza a Kft. 
Önkormányzat felé fennálló támogatási igényét is. Az üzleti tervet az előterjesztés 3. számú, 
mellékleteként csatolom. 
 

Az üzleti terv szerint a Kft. működtetéséhez a 2017. évben 46.920.000,- Ft működési 
támogatást szükséges biztosítani, vagyis a 2017. július 1. napja és 2017. december 31. napja 
közötti időszakban havi 7.820.000,- Ft önkormányzati működési támogatás biztosítását 
igényli a Kft.  
 

A 2017. évben a Kft.-nél meglévő pénzeszközökre tekintettel javasolt a támogatási összeget 
havonta utólag folyósítani. A 2018. évtől esedékes támogatás havi összegét és a folyósítás 
ütemét pedig a 2018. évi költségvetési koncepció jóváhagyásával egyidejűleg, az 
Önkormányzat likviditási tervéhez és a Kistarcsai VMSK Kft. likviditási helyzetéhez 
igazodóan javasolt meghatározni.  
 

III.   A Kistarcsai VMSK Kft. alapító okiratának módosítása 
 

A Kistarcsai VMSK Kft. cégadatai jelenleg a társaság székhelyét (2143 Kistarcsa, Kossuth 
Lajos utca 23.) és telephelyként a Könyvtárnak helyet adó Polgármesteri Hivatal címét (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.) tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Kft. egyéb, Önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokban, és a Művelődési Ház, mint közművelődési intézmény épületében is 
feladatellátást végez majd, ezért javasolt, hogy a Kft. alapító okirata és a cégjegyzék 
telephelyként tartalmazza ezen egyéb ingatlanok címét is.  

 

A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatokat teszem. 
 

Határozati javaslat I. 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja az 
előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, a Kistarcsai VMSK Kft.-vel (2143 Kistarcsa, 
Kossuth Lajos utca 23.) megkötendő közművelődési megállapodást, valamint az 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező ingatlan, valamint ingó bérleti és szívességi 
használati szerződést, egyben felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a Kistarcsai 
VMSK Kft. ügyvezetőjét a megállapodás és a szerződés aláírására. A Képviselő-testület 
felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy az aláírt közművelődési megállapodás a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvénynek megfelelő módon közzétételre kerüljön.  
 

Határid ő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester, Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője, Czukkerné 
dr. Pintér Erzsébet jegyző 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 



Határozati javaslat II.   

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistarcsai VMSK 
Kft. jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képező üzleti tervét és támogatási igényét. A 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2017. július 1. napja és 2017. december 31. napja 
közötti időszakban havi 7.820.000,- Ft működési támogatást nyújt a Kistarcsai VMSK 
Kft. számára. A 2017. évben a támogatás folyósítására utólagosan, az adott hónapot 
követő hónap 5. munkanapjáig kerül sor, kivéve a 2017. december hónapra járó havi 
támogatási összeg esetében, amelyet az Önkormányzat legkésőbb 2017. december 31. 
napjáig folyósít. A 2018. januárjától esedékes működési támogatás havi összegét és a 
folyósítás ütemét az Önkormányzat a 2018. évi költségvetési koncepció jóváhagyásával 
egyidejűleg, az Önkormányzat likviditási tervéhez és a Kistarcsai VMSK Kft. likviditási 
helyzetéhez igazodóan határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert és felkéri a Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetőjét, hogy a vonatkozó 
támogatási szerződést írja alá.  

Határid ő: azonnal  
Felelős: Solymosi Sándor polgármester, Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője 
 
               

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Határozati javaslat III.  

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. június 28. napi 
hatállyal módosítja a kizárólagos tulajdonában álló Kistarcsai VMSK Kft. alapító 
okiratát, annak érdekében, hogy ezen időponttól rendelkezzen a cég az alábbi 
telephelyekkel: 
 

– 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 1. (Művelődési Ház közművelődési 
intézménye), 

– 2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. (Civil Ház) 
– 2143 Kistarcsa, Késmárki utca 15. (Pecsenyicki Mihály Sportcentrum) 
–  2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. (Városi Uszoda, műfüves pálya és Városi 

Sportközpont) 
– 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19. (volt iskolaépület - FORFA) 

 

A Képviselő-testület felkéri a Mátrai Mihály Ügyvédi Irodát a vonatkozó, módosított 
alapító okirat és a kapcsolódó egyéb okiratok (pl.: telephely használati hozzájárulás) 
elkészítésére, a cégbírósághoz történő benyújtására és a kapcsolódó cégbírósági eljárás 
lefolytatására, egyben felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat és a 
cégbírósági eljárás lefolytatásához szükséges minden egyéb dokumentum aláírására.   
 
Határid ő: azonnal, illetve 2017. július 1. napja 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester, Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda 
 

 

Kistarcsa, 2017. június 16.  
   Solymosi Sándor  
       polgármester 
 


