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E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi ülésére

Tárgy: Közösségi színtér működtetése szervezeti változtatásának kezdeményezése a  helyi közművelődésről szóló rendelet
módosításával

Tisztelt Képviselő- testület!

A képviselő- testület és szervei szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) 56. §-a (1) bekezdése d)
pontjában biztosított jogkörömben eljárva, és a képviselő- testület    18/2099.(IV. 24.) Ökt határozatában
foglaltakra hivatkozva, kezdeményezem az eddig az önkormányzat hatásköréből átruházva, az önkormányzat 100
%-os tulajdonában lévő KÉBSZ Kft és az önkormányzat nevében a polgármester között létrejött közművelődési
megállapodásban foglaltak szerint működtetett közösségi színtér feladatellátása biztosításának
visszaszervezését kezdeményezem az alábbiak szerint:
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 16. §-a (2)
bekezdése értelmében, közszolgáltatás: államháztartáson belüli vagy kívüli szervezet vagy személy által más szerv
vagy személy számára végzett, jogszabályban meghatározott, a közfeladat-ellátás körébe tartozó szolgáltatás, amely nem jár
közhatalom gyakorlásával. Ez lefordítva azt jelenti, hogy jogszerűen láthatta el a gazdasági társaság, mint
államháztartáson kívüli (nem költségvetési szerv), az önkormányzat helyett a település lakossága számára, a
közösségi színtér működtetését. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8. §-a (1)
bekezdésében a települési önkormányzat közfeladataként a helyi közszolgáltatások körében írja elő a közösségi
színtér fenntartása biztosítását akként, hogy az a tevékenység a Kt. 15. §-a (1) bekezdésében rögzített
közhatalom gyakorlásának minősített tevékenységgel, (így többek között jogszabály- előkészítési,
közigazgatási jogalkalmazói, hatósági ellenőrzési, stb.) nem járhat együtt. Ezt   a  jogkört  gyakorolja  jelenleg  is  a
polgármesteri hivatal, de annak alapító okirata képviselő- testület általi kiadását követően, mint közhatalmi költségvetési
szerv válik alanyává 2009. július 1. napjától.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (szaktörvény) 77. §-a  értelmében: a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és
kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza
meg, hogy e törvény 76. §-ában felsoroltakból mit, milyen konkrét formában, módon és mértékben lát el.
A nyilvános könyvtár működtetése esetében nem határozza meg ugyanezen jogszabály azt, hogy az
önkormányzat kötelező feladatát milyen szervezeti formában lássa el, addig a közművelődési feladatok ellátását
ue.  tv.  78.  §-a  szerint: a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos
megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

A közösségi színtér fogalmát a szaktörvény 1. melléklet s) pontja tartalmazza az alábbiak szerint: a helyi
lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszervező közösségének támogatása érdekében
önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok társulásában, vagy közművelődési megállapodás alapján működtetett, erre a
célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség-
együttes, épület).
E jogszabályhelynek eleget téve alkotta meg  25/2007.(XI. 29.) Ökt rendeletét a helyi közművelődési feladatok
ellátásáról, melynek tartalmi megújítását, annak 3. mellékletének hatályon kívül helyezését kezdeményezem,
hivatkozva a Kt. 12. §-a (1) bekezdés d) pontjára, jelesül: az elvégzett hatásvizsgálat alapján, a közfeladat (jelen
esetben a közösségi színtér) végrehajtása más szervezetben hatékonyabban teljesíthető. A képviselő- testület



fenti tárgyra utaló áprilisi határozatában elrendelte a gazdasági társaság alapító okiratának akként való
átalakítását, hogy abban kerüljön elkülönítésre azon közszolgáltatások köre, amelyet az önkormányzat rá
átruházott (az egészséges ivóvíz biztosítása, diákélelmezés) és váljon ki a társaság eddigi működési köréből
a közösségi színtér biztosítása. Ezen kötelezettségemnek eleget téve terjesztem be  a helyi közművelődésről
szóló    /2009.(V. ) Ökt rendelet- tervezet, annak mellékleteivel és függelékeivel együtt tárgyalásra.
Hozzáfűzöm, hogy a rendelet elfogadását követően azonnal gondoskodom az önkormányzati SZMSZ 6.
függeléke cseréjéről akként, hogy törlöm abból a „Helyi közművelődéssel összefüggő feladatok ellátása külön
megállapodás szerint” szöveget. Az önkormányzati SZMSZ beterjesztésékor, annak 9. §-a (3) bekezdésen  ae)
pontjából (a település lakossága számára nyújtott közszolgáltatások) „KÉBSZ Kft tulajdonosi
joga/kötelezettség gyakorlása (az egészséges ivóvíz, diákélelmezés) szöveggel való hatályban tartását
fogom kezdeményezni, és javaslom törölni: „faluház működtetése vonatkozó szerződés szerint” szöveget.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy e rendelet- tervezet előkészítése során figyelembe vettem az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztálya által kezdeményezett és lefolytatott szakfelügyeleti
vizsgálata során tett  javaslatokat és hasznosítottam a kritikai észrevételekben foglaltakat is.

Az önkormányzat éves költségvetése végrehajtásáról benyújtott rendelet melléklete tartalmazza a
tulajdonában lévő KÉBSZ Kft mérleget és külön is beszámol a társaság az önkormányzatnak éves
tevékenységéről, melynek része a közösségi színtér működtetésének eredményessége bemutatása. Ez volt az alapja a
polgármesteri hivatal adó- és pénzügyi iroda vezetőjével és helyettesével lefolytatott hatásvizsgálatnak,
továbbá a társaság ügyvezetőjével és a faluházban foglalkoztatott munkavállalóval  folytatott elemző megbeszélés, a
lakossági igények számbavétele, az anyagi lehetőségek, ill. annak hiánya azáltal, hogy pályázati önerő nélkül ezen
közszolgáltatás csak az önkormányzat jelentős anyagi támogatásával biztosítható.  Az egyre szigorodó pénzügyi,
számvitelei szabályok, az uniós előírások, a civil szervezetek támogatásának korlátai, a közbeszerzési eljárás
és versenyeztetés előírásai, a csökkenő lakossági igények nem javítják, hanem rontják a gazdasági
társaság árbevételének alakulását, mely veszteséget a gazdasági társaság más ágazatbeli nyereségéből
(hitel – törlesztés miatt) visszapótolni nem képes.

Közművelődési közfeladatot intézményi formában működtetni (előzetes számításaink szerint), jelenlegi
feladatellátással gazdaságosan,  a központi normatíva lehívása mellett sem lehet, kb. ugyanannyi
lenne költségvetési szervként a működési forráshiány, (önkormányzati támogatás ellenére is)
mint a jelenlegi működési formában a társaság vesztesége.  Az intézmény vezetését felsőfokú
végzettséggel rendelkező szakemberek körében pályáztathatná meg a testület, amely anyagi kihatása külön
közgazdasági számítást sem igényel ahhoz, hogy többlet kiadást jelentene önkormányzatunk számára. Erre
való tekintettel - mint választható alternatíva - gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi szempontok figyelembe
vételével, nem jöhet számításba önálló közszolgáltatást nyújtó intézmény alapítása. Ezért tettem az előző testületi
ülésen javaslatot a közfeladat szakfeladatként való ellátására, mely mellett letette a voksát a testület.

Ebből a körből véleményem szerint csak úgy lehet kilépni, ha:
- változtat a képviselő- testület a faluház működtetése jelenlegi filozófiáján, és az eddigi közművelődési tevékenysége

körébe felvett feladatok közül a lakosság körében  közkedvelt formációkat díjmentes szolgáltatás helyett, alacsony
árfekvéssel nyújtja,

- a lakosság körében széleskörű (pl. a helyi Hírmondóban közzétett kérdőíven) „közvélemény-kutatás”körében
felmérés készül a település lakossága igényeiről a faluház használati funkcióját tekintve,

- a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása keretében a közművelődési kapcsolattartás fejlesztése nagyobb szerepet
kap,

- a környező települések közművelődési feladatot ellátó szervek közötti szorosabb együttműködés folyik,
- a helyi civil szervezetek hatékonyabban vesznek részt a helyi  programok kialakításában, lebonyolításában,
- a pályázati lehetőségek körében az önerő biztosításához a közművelődést támogatókat érdekeltté tudjuk tenni (pl.

a támogatók számára reklám -felület, hirdetések térítésmentes közzétételének biztosítása a helyi
lapban),

- az oktatási- nevelési intézmények, a nyilvános könyvtár és a faluház közös rendezvények szervezésével áll egy –
egy közösségi program mellé  (környezetvédelem, egészséges életmód, stb.),

- a szabadidő hasznos eltöltésének eddig ki nem használt lehetőségeit és az esetleges idegenforgalom hatásainak
feltérképezését, a diák és felnőtt sporttal összefüggő iskolai, klub szintű összefogás erősítését, mint koordinátor
vállalhatja be munkaidejében a közalkalmazott,



- a hivatal önkormányzati közéleti főrum rendszer kialakításával közvetlen lakossági tájékoztatást biztosít az
érdeklődők számára (szakterületenként, pl. mezőgazdasági támogatások, közérdeklődésre számot tartó adózási
kérdések, helyi fejlesztések, pályázatok, civil fórumok megjelenése).

Javaslom, hogy (a képviselő- testület áprilisi döntésének megfelelően) 2009. július 1. napjától a
polgármesteri hivatal szervezetén belül, annak alaptevékenysége végzésén túl (közhatalom
gyakorlása) kiegészítő jelleggel közszolgáltatás nyújtásával, a közösségi színtér működtetésével
hatalmazza fel a  képviselő-  testület  a  polgármesteri  hivatalt,  a   Kt.  17.  §-a  alapján,  melyet a polgármesteri
hivatal alapító okiratában, mint szakfeladatot határozzon  meg  akként,  hogy  az  önkormányzat  SZMSZ-e  35.  §-át
(amely a polgármesteri hivatal működéséről szól) egészítse ki a közösségi színtér, mint közszolgáltatás végzésére való
kötelezéssel.
Ezt lehetővé teszi az Ötv. 9. §-a (2) bekezdése, amely kimondja, hogy: önkormányzati feladatokat (lásd az
Ötv. 8. §-a (1) bekezdése, benne a közművelődési közfeladatot) a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a
képviselő- testület bizottságai, az önkormányzat testülete, a képviselő- testület hivatala látják el.
A közalkalmazottal jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (Kjt.) módosító 1997. évi LVI. törvény
kiterjesztette a törvény hatályát akként, hogy az önkormányzati költségvetési szervnél (polgármesteri hivatal)
foglalkoztatotton  (akik köztisztviselői állományú munkavállalók) kívül a helyi önkormányzat által a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott munkavállalóra is kiterjed annak hatálya. A Kjt ebbéli módosítása
egyértelművé tette, hogy intézményi szervezeti keretek nélkül is közalkalmazotti jogviszonyban történő
foglalkoztatás keretében, és nem köztisztviselői állományban történik a közszolgáltatást végző munkavállaló
alkalmazása.

Jelenleg a gazdasági társaságunk alkalmazásában áll a faluház működését lehetővé tevő, szakmai feladatot
ellátó munkavállaló, akinek munkabére és annak járuléka adott összegét az önkormányzat éves
költségvetéséből (átadott pénzeszköz formájában) az eddigi közművelődési megállapodásban foglaltak
szerint biztosítja.
Ebből következik, hogy a közfeladat polgármesteri hivatalhoz  szakfeladatként való felvétele nem jelent tetemes anyagi
terhet, viszont a feladatot ellátó munkavállaló közalkalmazotti státuszát kialakítva, a polgármesteri hivatal létszámát
gyarapítva kell az önkormányzat költségvetési rendelete melléklete szerint számításba venni. Ez nem jelent a központi
költségvetés felé visszafizetési  kötelezettséget, mivel a létszámcsökkentési pályázati támogatás évekkel
ezelőtti igénybevétele egyik feltétele volt, hogy 5 évig nem lehet létszám bővítést végrehajtani, kivéve ha a
létszám felvétele feladat bővítéssel is jár. Jelenleg ez történik, hiszen közművelődési  megállapodással való
működtetés helyett, külső foglalkoztatásból, önkormányzaton, hivatalon  belüli  létszám emelést hajtunk
végre úgy, hogy a hivatal  marad az engedélyezett létszám- keretében belül.
Az elvégzett hatásvizsgálatra visszautalva, kezdeményezem, hogy (amennyiben a jelenlegi alkalmazott
vállalja) napi 4 órában közalkalmazottként lássa el a közösségi színtér, mint közművelődési
közszolgáltatási közfeladatot és további 4 órában a gazdasági társaság alkalmazásában végezze a
társaság vállalkozói feladatait. Ez mind két szerv és a munkavállaló számára is előnyös, mind időbeli,
mind feladat- ellátási és mind anyagi téren egyaránt. Nem keletkezik sem jog- sem érdeksérelem, a település
lakossága számára a szolgáltatások változatlanul – igényeknek megfelelően elérhetőek – javulhat a feladat- ellátás
hatékonysága, gazdaságossága és mérhetővé válik a teljesítmény. Az alkalmazott szakmai képesítése jelenleg megfelel a
hatályos előírásoknak.
A vonatkozó helyi rendelet függeléke tartalmazza az épület hasznosítása érdekében az önkormányzat és a gazdasági
társaság között kötendő megállapodást, melynek értelmében a közszolgáltatás végzése ideje alatt (napi 4 óra) elért
rezsiköltségek, ill. ez idő alatti bevételek a polgármesteri hivatal bevétele, ill. kiadása között szerepel (közüzemi költségek:
víz, villany, gáz, kéményseprés, hulladékszállítás költsége, a közalkalmazott illetménye, annak közterhe, egyéb költségek).
Az épület további hasznosítása ideje alatti kiadások viselése és a bevételek szedése jogát, ill. kötelezettségét
javaslom a gazdasági társaság számára biztosítani, ill. terhelni, mellyel előnyösebb helyzetet teremthet az
eddigi működtetés helyett a képviselő- testület.



Tisztelt Képviselő- testület!

Az eddig jól bevált gyakorlatnak megfelelően új rendelet- tervezet formájában terjesztem be a tárgyi előterjesztésben
foglalt indokok alapján azt, és javaslom az abban foglaltak megvitatását és annak változtatás nélküli elfogadását.

C s a n y t e l e k, 2009. május 16.

Tisztelettel:

Kató Pálné
  jegyző


