Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. .(… …) önkormányzati határozata
Kép és hangfelvétel rögzítésének elrendeléséről
A Képviselő-testület
kép és hangfelvétel rögzítését rendeli el a mai nyilvános testületi ülésének egészéről.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
- a Képviselő-testülethez Dombrád Város Önkormányzata által fenntartott Ady Endre Művelődési Ház és
Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő elvi döntés
meghozatalára
Tisztelt Képviselő-testület!
A Dombrád Város Önkormányzat Képviselő-testület az elmúlt évben már elindított egy
átszervezést a közművelődési feladatok racionálisabb működtetése érdekében, mely szerint az
akkor még teljesen önkormányzati fenntartói körben lévő Móra Ferenc Általános Iskola,
Gimnázium és Művészeti Iskola, mint befogadó intézmény és az Ady Endre Művelődési Ház
és Könyvtár, mint beolvadó intézmény átszervezésével létrehozni kívánt egy többcélú
intézményt, vagyis egy Általános Művelődési Központot. A Képviselő-testület 2012. május
31. napán megtartott nyilvános ülésén azonban úgy döntött, hogy az átszervezést nem hajtja
végre, ugyanis a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2013. január 1-jétől
hatályba lépett rendelkezései értelmében az állam az önkormányzatoktól - az óvodai nevelés,
a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – kifejezetten csak a
köznevelési feladatok ellátását vállalta át. Tehát az akkor előkészített átszervezési formáció a
fent hivatkozott szakmai jogszabályok alapján irracionális döntést eredményezett volna.
A 2013. évi költségvetési koncepció, valamint a 2013. évi önkormányzati költségvetés
tárgyalásánál ismét felszínre jött a közművelődési intézmény racionálisabb működtetésének
kérdése.
Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár tevékenységére és feladatellátására vonatkozó
előírásokat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mkt.) szabályozza, melynek 67.§-a előírja,
hogy:

„67. § A tizenötezer fő feletti lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben
kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító
intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási
előnyök esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos
intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.”
A fenti jogi szabályozást figyelembe véve Dombrád város vonatkozásában a közművelődési
feladatok, és ezen belül konkrétan a nyilvános könyvtári feladatellátást nem kötelező
intézményi keretek között biztosítani, tehát az intézmény által jelenleg ellátott feladatokat
Dombrád Város Önkormányzata közvetlenül is elláthatja (szakfeladaton).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)
bekezdése alapján „A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet,
nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat,
továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel.”
Az önkormányzat számára az intézményalapítási, és ebből következően a megszüntetési
szabadságát éppen a fenti törvényhelyből idézett „alapíthat” szó adja meg, ami mérlegeléssel
eldönthető, és nem kogens szabályt tartalmaz, vagyis arra kijelentő módban állapít meg
kötelező alapítást.
Mindezek összegzéseként megállapítható, hogy a fentebb megjelölt ágazati törvény, mint
speciális törvény nem kötelezi a fenntartót (önkormányzatot) a közművelődési alapellátás
biztosítására csak intézményesített formában.
Az intézmény megszüntetésével önkormányzatunk továbbra is eleget tesz annak a
jogszabály által előírt feladatának, hogy a nyilvános könyvtári ellátás rendszerét működtesse,
melyet hivatkozott törvény 54.§ (1) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint:
„ a) mindenki által használható és megközelíthető,
b) könyvtári szakembert alkalmaz,
c) rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiséggel,
d) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva,
e) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek,
f) statisztikai adatokat szolgáltat,
g) ellátja az 55.§ (1) bekezdésében felsorolt alapfeladatokat.”
A közművelődési-, és könyvtári feladatokat ellátó összesen 2 fő közalkalmazotti
jogviszonyban álló dolgozó foglalkoztatási jogviszonya, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 1.§ (1) bekezdése, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján, a helyi
önkormányzatnál fennálló közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át 2013. december 23.
napjától. Mindezek alapján megállapítható, hogy az intézményben foglalkoztatottak
közalkalmazotti jogviszonyát az intézmény megszüntetése esetén nem érinti a munkáltató
személyében bekövetkező változás.
Az Mkt. 81. § (1) bekezdése alapján az intézmény megszüntetése esetén a végső testületi
döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak tartalmát
a testülettel ismertetni kell.

Tekintettel arra, hogy az intézményvezető magasabb vezetői megbízása 2013. december 22.
napjával jár le, így az intézmény megszüntetéséről szóló testületi döntést november hónapban
szükséges meghozni ahhoz, hogy az abban meghatározottak a fent megjelölt időpontot követő
naptól hatályba léphessenek.
Az intézmény-megszüntetés szakmai szempontból bemutatott fenti eljárás rendjével
összefüggő előkészítő intézkedések megtétele érdekében javaslom a határozat-tervezet
szerinti elvi döntés meghozatalát.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.
Dombrád, 2013. szeptember 26.
Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
Dombrád Város Önkormányzata által fenntartott Ady Endre Művelődési Ház és
Könyvtár önállóan működő költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő elvi döntés
meghozataláról
A Képviselő-testület
A nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 81. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta:
1. a fenntartásában lévő Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési
intézményét kívánja megszüntetni oly módon, hogy az intézmény közművelődési és
könyvtári feladatait 2013. december 23. napjától – a költségviselés helyének pontos
megjelöléseként - közvetlenül önkormányzati szakfeladaton működteti. Ennél fogva az
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár közművelődési és könyvtári feladatokat ellátó
intézményének megszűntetését határozza el.
2. Utasítja a Polgármestert, hogy az intézmény-megszüntetéséről szóló végső döntés (2013.
november 30.) meghozatalához a törvényi előírásoknak megfelelően szükséges miniszteri
véleményt szerezze be.
Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester
Vincze Menyhért intézményvezető
Határozatról értesül:
1. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár Igazgatója
2. Irattár

Határidő: 2013. november 30.
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ELŐTERJESZTÉS
- a képviselő-testülethez –
Intézményi tanács létrehozására
Tisztelt Képviselő-testület!
A KLIK Kisvárdai Tankerülete 2013. szeptember 24-én kelt levelében arról
tájékoztatta a Dombrádi Móra Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetőjét, hogy legkésőbb 2013. október 16-ig létre kell hozni az intézményi
tanácsokat.
Az intézményi tanács létrehozásáról és működtetéséről a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény 73. § (3) alapján az iskolában a helyi közösségek érdekeinek
képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. Amennyiben
ezek a feltételek nem teljesíthetőek abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a
nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell
létrehozni.
Az imént említetteknek megfelelően, az Önkormányzatnak is ki kell jelölnie egy
intézményi tanácstagot. Dombrád Város Önkormányzat képviseletét ennek következtében
Kozmáné Kasza Veronika polgármester látná el.
A fent nevezett törvény 73. § (5) értelmében az intézményi tanács székhelye azonos az
érintett iskola székhelyével, tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak
véleménye alapján a feladat ellátására, és elnökének az választható meg, aki életvitelszerűen
az intézmény székhelyével azonos településen lakik. Az intézményi tanács jogi személy,
amely hatósági nyilvántartásba vétellel jön létre, a hatósági nyilvántartást a hivatal vezeti.
Ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal,
hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő
tizenötödik napon megküldi a hivatalnak jóváhagyásra. Az intézményi tanács az iskola
működésének támogatására alapítványt hozhat létre.
Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény
működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos
álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezettekre tekintettel
szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet elfogadni.
Dombrád, 2013. október 2.

Tisztelettel:
Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/….. .(… …) önkormányzati határozata
Intézményi tanács létrehozásáról
A Képviselő-testület
1. Az intézményi tanács létrehozásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
2. Egyetért azzal, hogy Dombrád Város Önkormányzatát Kozmáné Kasza Veronika
polgármester képviselje az intézményi tanácsban.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2013. október 16.

