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E l  t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással való megszüntetése, err l megszüntet , ill.
átalakítást kimondó okirat kiadása

Tisztelt Képvisel - testület!

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Képvisel - testület 18/2009.(IV. 24.) Ökt határozatával döntött az
önkormányzat által ellátott közfeladatok szervezeti formájáról többek között akként, hogy a községi könyvtár intézményi
státuszát megszünteti és a községi nyilvános könyvtár m ködését a polgármesteri hivatal szervezetén belül szakfeladatként
láttatja el, 2009. július 1. napjától.
Ennek megvalósításához az alábbi jogszabályi el írásoknak kell megfelelni:

- a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 12. §-a,
13. §-a, 15. §, 16. §-a, l7. §-a, 18.§-a,

- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Öt.v.) 8. §-a (1) bekezdése, 9. §-a,
- a muzeális intézményekr l, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közm vel désr l szóló 1997. évi

CXL. törvény 64. §-a,
- az államháztartás m ködési szabályairól szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (Ámr.) 10.

§ (1) – (2) bek, 11. § (1) és (2) bekezdés, 12. §-a, 14. §-a,
- a képvisel - testület és szervei szervezeti és m ködési szabályzatáról szóló 15/2007. (VIII. 30.)

Ökt. rendelet 1. melléklete
el írásainak.
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem a nyilvános könyvtári m ködtetést szünteti meg
önkormányzatunk, hanem annak intézményi formában való ellátását, mivel a Kt. 12. §-a (1)
bekezdése d) pontjában rögzítettek szerint a közgy jteményi közfeladat más szervezetben
(polgármesteri hivatal)  hatékonyabban teljesíthet , gazdaságossági szempontok alapján
szakfeladatként való m ködtetése  költségkímél  megoldást nyújt. Nem hagyható figyelmen kívül az
Ámr. 18. §-a (2) és (4) bekezdése sem, amelyben olyan pénzügyi képesítési el írások szerepelnek, amelynek való
megfeleltetése anyagi terhen túl, munkáltatói intézkedések sorát eredményezi (magasabb vezet i állásra való pályáztatás,
fels fokú iskolai végzettség mellett pénzügyi képesítéssel rendelkez  közalkalmazott foglalkoztatása, ennek megfelel
illetmény biztosítása, ill. ennek hiányában a közalkalmazott felmentésének és végkielégítésének költsége, stb.), amely az
intézményi státusz fenntartása  helyett, szakfeladatként való elláttatásával elkerülhet .
A Kt. 3. §-a (1) bekezdés a) pontja szerint: a költségvetési szerv tevékenysége jellege alapján közhatalmi
költségvetési szerv (Kt. 15. §) vagy közszolgáltató költségvetési szerv (Kt. 16. §)  b) pontja: a
feladatellátáshoz gyakorolt funkciói szerint: - a szakmai feladatellátás önállósága mellett – önállóan

köd  és gazdálkodó költségvetési szerv (polgármesteri hivatal) vagy önállóan m köd
költségvetési szerv (18. §);
A Kt. 15. §-a mondja ki a közhatalmi költségvetési szerv fogalmát, melynek (2) bekezdése értelmében
kizárólag közhatalmi költségvetési szervként sorolható be az Ámr. 12. §-a (1) bek. b) pontja, ill. a (3)
bekezdés a)  1. pontja értelmében (többek között) az önkormányzat által alapított polgármesteri hivatal, amely
az Ámr. 14. §-a (1) bekezdése és (3) bekezdés e) pontja értelmében: mint önállóan m köd  és gazdálkodó költségvetési
szerv, amely a (4) bekezdés szerint min síthet  annak, és a Kt. 18. §-a alapján látja el alaptevékenységét, az Ámr-ben
meghatározott fizikai (technikai) segít  feladatai ellátásáról, ill. rendelkezhet pénzügyi és számviteli egységgel.
A Kt. 16.§-a (2) bekezdése értelmében: Közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet
vagy személy által más szerv vagy személy számára végzett, jogszabályban meghatározott (pl.
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önkormányzati rendelet) a közfeladat-ellátás körébe tartozó szolgáltatás, (nyilvános könyvtár fenntartása)
amely nem jár közhatalom gyakorlásával.
Ennek módja, hogy a Kt. 16. §-a (1) bekezdése a) pontjában közszolgáltató költségvetési szervként,
közintézményként definiált (többek között) alaptevékenysége szerint a közgy jteményi közfeladat
ellátását a Kt. 17. §-a felhatalmazása alapján az alapító szerv (képvisel - testület) önkormányzati
rendeletével (a korábbi fent említett határozat értelmében az önkormányzat SZMSZ-ében) a polgármesteri
hivatalt, mint közhatalmai költségvetési szervet a Kt. 15. §-ában meghatározott alapfeladatain túl, kiegészít  jelleggel,
közszolgáltatás (közgy jteményi közszolgáltatási közfeladat) végzésére feljogosítja.

Tehát fenti jogszabályhelyek értelmében, az önkormányzat képvisel . testülete, mint alapító, irányító szerv
által kiadandó, a  polgármesteri hivatal 2009. július 1. napjától módosuló, ill. hatályba lép alapító okiratában,
felhatalmazást ad a polgármesteri hivatal, mint közhatalmi költségvetési szerve számára, hogy a hivatal
alaptevékenysége kiegészítéseként, elláttatja az Ötv. 8. §-a (1) bekezdésében felsorolt közszolgáltatási
feladatok közül (a közgy jteményi közszolgáltatási közfeladatot), az  Ötv.  9.  §-a  (2)  bekezdése
felhatalmazása alapján, a képvisel - testület szerveként, a polgármesteri hivatallal láttatja el.  Fontos
megjegyezni, hogy a kisegít  jelleg ebben az esetben nem azonos a Kt. 7. §-a (1) bekezdés c) pontjában foglaltakkal,
mivel az önkormányzat alaptevékenysége a közszolgáltatás, amelyre az Ötv. 7. § (2) bekezdése szerinti
rendelkezése érvényes.

Tisztelt Képvisel - testület!

Az alábbiakban adok tájékoztatást az intézményi státusz megszüntetésére és szakfeladatként a polgármesteri hivatal
szakmai alaptevékenységén túli  közszolgáltatói feladatként alapító okiratba, ill. külön megszüntet  okiratba foglalásán túli
feladatok végrehajtási kötelezettségér l.
-  A  Kt.  5.  §-a  (5)  bekezdése  akkor  teszi  lehet vé  az önkormányzati költségvetési szerv (könyvtár)
megszüntetését, ha a közfeladat-ellátási kötelezettség el zetes felülvizsgálatáról, valamint a
közfeladat további ellátásáról az alapító szerv (képvisel - testület) által más módon
(polgármesteri hivatalon belül, szakfeladatként) gondoskodik.  A közfeladat-ellátási kötelezettség
el zetes felülvizsgálata a képvisel - testület korábbi üléséig (2009. április 24.) már megtörtént, a közfeladat-
ellátás pedig azáltal válik biztosítottá, hogy annak az önkormányzat SzMSz-ében és a polgármesteri hivatal szervezeti és

ködési szabályzatában rögzítetten folyhat  (a hivatal alapító okiratában foglaltakként) a közszolgáltatói
könyvtári tevékenység,  a szaktörvény 64. §-a (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat kötelez
feladataként, nyilvános könyvtár fenntartásával.
-  A  Kt.  13.  §-a  értelmében:  a megszüntetésr l határozatban kell rendelkezni, melyet legalább 45
nappal a megszüntetés kérelmezett napja el tt (2009. június 30.) ki kell hirdetni (hirdet  táblára
kifüggeszteni).
- A hivatal alapító okiratában rendelkezni kell: a megsz  költségvetési szerv (könyvtár) valamennyi
közfeladatának jöv ben ellátásáról, valamint valamennyi jogáról és kötelezettségér l, ideértve a
szerv vagyoni jogait és el irányzatait is. A vagyoni jogok és kötelezettséget tekintetében a
megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az alapító szerv.
- A megszüntet  okiratot az alapító szervnek, az okirat kiadásának napjától számított 8 napon
belül kérelem formájában be kell nyújtania az államkincstárhoz, amely a kérelem és az okirat
vizsgálatát követ en haladéktalanul,  megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a nyilvántartásba,
majd 30 napon belül átvezeti a változást, tehát törli a költségvetési szervet a törzskönyvi
nyilvántartásból az alapító okiratban feltüntetett id ponttal (2009. június 30.) jogutód
feltüntetésével. ( A könnyebb érthet ség, kezelhet ség érdekében a Csanyteleki Községi Könyvtár
hatályos alapító okiratát jelen el terjesztés mellékleteként csatolom.)
- Az Ámr. 10. §-a értelmében szakfeladat-rend szerint számmal és megnevezéssel kell meghatározni a
költségvetési szerv alap-, és kisegít  tevékenységét (polgármesteri hivatal szervezetén belül,
szakfeladatként).
- Az Ámr. 11. §-a szerint az alapító szervnek a költségvetési szerv megszüntetése el tt gondoskodnia kell:
a) az önkormányzati közfeladat (nyilvános könyvtár m ködtetése) jöv beni ellátása módjának, ill.

szervezeti formájának meghatározásáról,
b)eszközök és források létrehozásáról, (ez adva van, hiszen rendelkezésre áll a feladat-ellátáshoz szükséges

minden személyi, tárgyi és anyagi feltétele),
c) költségvetési beszámoló és külön jogszabályban meghatározott dokumentáció elkészítésér l,



d) vagyonátadásról, (a könyvtár jogszabályban rögzített módon való leltározás, vagyonleltára, selejtezése
rendelkezésre áll).

A könyvtári tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan, amelyet az eddig részben önálló intézményként
köd  költségvetési szerv  használ és a jöv ben is használni fog, az alapító önkormányzat

tulajdonában áll,  annak minden  a községi könyvtár m ködését szolgáló berendezésével,
felszerelésével, könyvállományával együtt.
e) A közfeladat- ellátáshoz szükséges anyagi forrást az alapító önkormányzat a polgármesteri hivatal

törzsszámán normatíva formájában hívja le a központi költségvetésb l, a kötelez
közszolgáltatói közfeladat ellátása címén mér szám szerinti összegben, melynek felhasználását
az önkormányzat éves költségvetésében, a polgármesteri hivatal fejezetén belül biztosítja
akként, hogy a feladatellátás minden pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, ellen rzési, felel sségi viszonya a
közhatalmi költségvetési szerv vezet jét terheli, a szakmai alaptevékenység biztosításával.

A szaktörvény nem rendelkezik a nyilvános könyvtári fenntartói feladat ellátásának szervezeti
formájáról, tehát nem ír el  intézmény m ködtetési kötelezettséget. Ebb l okkal vélelmezhet , hogy
a jogalkotó szándéka arra irányul, hogy a közfeladatot ellátó önkormányzatra bízza annak eldöntését, hogy
milyen szervezeti formában hajtja végre a szaktörvényben írt kötelezettséget. A jogalkotó az alapító,
irányító, közfeladatot ellátó önkormányzatra bízza. A szaktörvény a nyilvános könyvtári konkrét
feladatokat és a finanszírozás feltételeit szabja meg. Ebb l levezethet , hogy szakfeladatként más – erre
az alapító szerv által rendeletben feljogosított – költségvetési szerv által mind a szakmai, közszolgáltatói
feladat, mid az azt kisegít  technikai, szellemi, és pénzügyi gazdasági feladat is végezhet , a közhatalmi
költségvetési szervezeten belül jogsérelem és érdeksérelem nélkül.
A könyvtári szolgáltatást eddig igénybevev k semmit nem fognak érzékelni a változtatásból, hiszen az
eddigi jó szakmai színvonalú közszolgáltatás ugyanolyan feltételek biztosítása mellett, folyamatosan,
megszokott nyitvatartási rendben, térítésmentesen rendelkezésre fognak állni. A könyvtárnoki feladatot ellátó
munkavállaló – amennyiben ellenkez  nyilatkozatot nem tesz – áthelyezéssel, közalkalmazotti státuszban átkerül a
jogutód polgármesteri hivatal szervezetébe, felette a munkáltatói jogokat a képvisel -testület gyakorolja, szervezeti és

ködési szabályzatát a jogutós szmsz-e fogja tartalmazni pénzügyi, gazdálkodási rendelkezéseket a jogutód pénzügyi
ügyrendje szabja meg.

Tisztelt Képvisel - testület!

Kezdeményezem tárgyi el terjesztés megvitatását, annak és a határozati javaslatnak változtatás nélküli
elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 9.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  Jegyz



………/2009.(V. 15.) Ökt határozata

Tárgy: Csanyteleki Községi Könyvtár intézményi státuszának átalakítással való megszüntetése, err l megszüntet , ill.
átalakítást kimondó okirat kiadása

Határozat   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 12. §-a (1) bekezdése d) pontjában foglaltak
érvényesítéseként úgy döntött, hogy a nyilvános könyvtárként, Csanyteleki Községi Könyvtár
néven, 359243100 törzskönyvi számon nyilvántartott, általa  34/2007. (V. 8.) Ökt határozatával
alapított intézményét 2009. június 30. napjával megszünteti, az alapítást kimondó
határozatának hatályon kívül helyezésével, melyr l ezen határozat mellékletét képez  1.
sz. mellékleteként csatolt megszüntet  okiratot ad ki.

2.) A Képvisel - testület felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy gondoskodjon:
a) a községi könyvtár intézményként való megsz ntetését kimondó megszüntet  okirat

önkormányzat hatályos szervezeti és m ködési szabályzatában foglaltak szerinti
helyben szokásos módon való kihirdetésér l (a polgármesteri hivatal hirdet tábláján
való kifüggesztéssel) továbbá a Csanyteleki Hírmondóban való közzétételével a Kt. 13. §-
a (1) bekezdésében foglalt határid t betartva;
végrehajtás határideje: kifüggesztésre azonnal (május 15. napja),
                                közzététele: a lap májusi számában való megjelentetéssel,

b) a  megszüntet  okiratának kiadása napjától számított 8 napon belül, kérelem
formájában a Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatóságához való
benyújtásáról;
végrehajtás határideje: 2009. május 22.

c) költségvetési beszámoló és külön jogszabályok szerinti egyéb dokumentáció
elkészítésér l, szakbizottság és testület elé terjesztésér l;
végrehajtás határideje: a költségvetési szerv megsz nése el tt

d) a vagyonátadás végrehajtásáról a hatályos vonatkozó központi és helyi jogszabályok
szerint;
végrehajtás határideje: 2009. június 30.

e) a polgármesteri hivatal – mint az intézményként megsz nt költségvetési szerv jogutódja -
alapító okiratában a szakmai alaptevékenységén túl, az intézményként megsz nt, de a
hivatal szervezetén belül, a megsz nést követ  naptól szakfeladatként, a nyilvános
könyvtári  közszolgáltatási közfeladat ellátásához szükséges személyi, tárgyi,
anyagi feltételek hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelel biztosításáról,
szabályszer  m ködtetésér l, bels  ellen rzésér l, törvényességi felügyeletér l.
végrehajtás határideje: 2009. július 1. és folyamatos
Felel s: a határozat 2.) pontjában foglaltak végrehajtásáért: Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága Vezet je (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Csanyteleki Község Könyvtár (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



HATÁSTANULMÁNY

a részben önállóan gazdálkodó intézmény (Csanyteleki Községi Könyvtár) megszüntetésének
indokolásaként  a Költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. (Kt) 12 §- a
(1) bekezdés d) pontjában foglaltak bevezetésének indokolásaként.

A megszüntetend  nyilvános könyvtár, mint részben álló szerv költségvetési szervként való besorolása a
Kt. szerint önálló közszolgáltató közintézményre váltana, melynek ebbéli fenntartása többlet költséget
róna az önkormányzatra, mint a közszolgáltatás végzéséért felel s alapító szervre.
Áttekintve az önkormányzat struktúráját, és a fent hivatkozott jogszabály (Kt.) a közhatalmat gyakorló
szerv (Polgármesteri Hivatal) kt. 17 §-a szerint közszolgáltatás végzésével való felhatalmazása lehet séget
teremt annak intézményi szervezet nélküli szakfeladatonként való m ködtetésére a Polgármesteri Hivatal
munkaszervezetén belül, hatékonyabban, takarékosabban.

a) Jelent s nagyságrend  költségmegtakarítás érhet  el azzal, hogy nem kerül kifizetésre a
számlavezet  pénzintézet részére a külön számlavezetéssel közvetlenül összefügg  bankköltség.
(számlavezetési díj, szálazárlati díjak, stb.)

b) Jelent sen csökkenhet a kett s házipénztár vezetési kötelezettség megsz néséb l adódó
adminisztrációs feladatok köre.

c) Szintén csökkenhet az intézmény finanszírozással összefügg  átutalási díjak összege a hivatalban,
valamint az ezzel és egyéb számviteli és analitikus nyilvántartások kett sségéb l adódó
adminisztrációs teher.

d) Az éves költségvetési rendeletben és beszámolókban egyszer södik és áttekinthet bbé válik a
címrend.

e) A községi könyvtári feladatok ellátása mind az eddigi (részben önálló intézményi struktúrában)
mind pedig az új javasolt (a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt bels  szakfeladati struktúrában)
változatban is 1 f  közalkalmazotti foglalkoztatáshoz kapcsolódik így a közvetlen alapfeladat
minél magasabb szint  szakmai ellátására nyílik lehet ség. Jelent sen csökken azon könyvtárosi
teend k köre, mely nem kapcsolódott közvetlenül a szakmai munkához. (számviteli,
adminisztrációs teend k, stb.)

f) A szakmai önállóság megtartása a javasolt új változatban is maximálisan biztosítható, a zavartalan
könyvtári m ködés költségvetési, pénzügyi és m szaki, technikai hátterének megfelel  szinten
tartását eddig is és a jöv ben is garantálni tudja a Képvisel - testület.

Csanytelek, 2009. május 9.

Kató Pálné Tóth Józsefné
                Jegyz            Adó- és Pénzügyi Iroda vezet

Csányi László
Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet  helyettes

………/2009.(V. 15.) Ökt határozata
1. melléklete

Megszüntet  okirat



1) Megszüntetett szerv neve: Csanyteleki Községi Könyvtár
2) Megszüntetett szerv székhelye: 6647 Csanytelek, Szent László utca 4/b.
3) Megszüntetett szerv felügyeleti szerve: Csanytelek Község Önkormányzata

        (Csanytelek, Volentér János tér 2.)
4) Megszüntet  szerv neve, székhelye: Csanytelek Község Önkormányzata

   (Csanytelek, Volentér János tér 2.
5) Megszüntetés jogalapja: …../2009. (V. 15.) Ökt határozat (alapító szerv által kiadott határozat)

6) Megszüntetés hatálya: 2009. június 30.

7) Megszüntetés oka: Kt. 12. § (1) bek. d) pontja, hatásvizsgálat alapján a közfeladat más
szervezetben hatékonyabban teljesíthet .

8) A megszüntetett szerv alapfeladatainak alapító okiratban rögzített jöv beni ellátásának módja
önkormányzat által rendeletben: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
jogutódként - átruházott önkormányzati feladat, illetve hatáskörben, közhatalmi költségvetési
szerv szakmai alaptevékenységén belül szakfeladatként való m ködtetésének biztosításával
történik.

9) A megszüntetett szerv  jogutódjának alapfeladatai: a muzeális intézményekr l, a nyilvános
könyvtári ellátásokról és a közm vel désr l szóló 1997. évi CXL. tv. 55. § (1)-(2) bekezdése
szerint:
a) az önkormányzat által kiadott alapító okiratban és a Szervezeti és M ködési Szabályzatban

foglaltak maradéktalan végrehajtása mellett, az abban meghatározott f  célok nyilatkozatban
való közzététele,

b) általános gy jt kör  nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítása a település lakosainak,
c) könyvtári dokumentumokat gy jtése, rzése, feltárása és szolgáltatása,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és információ cseréjében,
f) elvégzi az elavult állomány kiválogatását, selejtezését, leltározását,
g) ellátja a könyvtári rendezvények szervezését,
h) statisztikai adatokat szolgáltat,
i) helytörténeti adatokat riz.

10) A megszüntetett szerv jogutódja kiegészít  tevékenysége:
a) általános iskolai könyvtári feladatokat ellátása (külön megállapodásban foglaltak szerint),
b) ismeretterjeszt  el adások szervezése, bonyolítása,
c) könyvtári pályázatokban való részvétel,
d) kulturális rendezvények szervezésében való közrem ködés.

11) A megszüntetett szerv alapvet  szakfeladata: 923127 Közm vel dési, könyvtári feladatellátás
(nyilvános általános könyvtári szolgáltatás feln tt és ifjúkorú lakosság számára).

12) A megszüntetett szerv vagyona feletti jogok és kötelezettségek tekintetében jogutód rendelkezési
jogosultsága: Csanytelek Község Önkormányzata tulajdonában lév  vagyon felett a tulajdonosi
jogokat Csanytelek Község Önkormányzata gyakorolja Csanytelek Község Önkormányzata
vagyonrendeletében és a hatályos jogszabályokban foglaltak alapján.

13) Rendelkezés a megszüntetett intézményben foglalkoztatottról: A megszüntetett szerv állományába
tartozó foglalkoztatott a Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, (mint a
megszüntetett szervezet feladatellátó jogutódja), közalkalmazotti állományába kerül, felette a
munkáltatói jogokat a képvisel - testület gyakorolja.



Záradék: Jelen megszüntet  okirat nem selejtezhet , a megszüntetett és a megszüntet  szerv
alapdokumentációjának részét képezi. A Csanyteleki Községi Könyvtár Alapító Okirata tárgyú   11/2008.
(I. 31.) Ökt határozat hatályát veszti 2009. június 30. napjával.

Határozatról értesítést kap:
- Magyar Államkincstár Dél- alföldi Regionális Igazgatósága Vezet je (Szeged)
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Csanyteleki Község Könyvtár (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár

Hitelesítési záradék:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester      jegyz

   alapító szerv képvisel je       jogutód költségvetési szerv vezet je

Csanytelek, 2009. május 15.


