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S z e n t e s 
 
 
             
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 190/2006.(XII.15) Kt. határozatában a 2/e. 
pontban döntött arról, hogy 2007. április 1-től a Városi Könyvtár Kht-t és a Városi 
Gyermekkönyvtárat egy szervezetben működteti. 
A Városi Gyermekkönyvtár a jogutódlással történő megszüntetéséig a Szentesi Művelődési 
Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) részben önálló intézményeként látta el feladatát. A Városi 
Gyermekkönyvtár (Szentes, Petőfi S. u. 1. sz.) megszüntetése miatt a Szentesi Művelődési Központ 
alapító okiratát módosítani kell. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Művelődési Központ  alapító okiratát a fent jelzett 
változásnak megfelelően módosítani, és a következő határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen: 
 
 
 
………/2007.(VI.29.) Kt. 
Tárgy: a Szentesi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 
 

H A T Á R O Z A T I     J A V A S L A T 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi Művelődési Központ  
(Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, és azt jelen 
határozat mellékleteként, egységes szerkezetben elfogadja.  

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája és általa az érintett osztály- és irodavezetők  
2./ Szentesi Művelődési Központ 
 
Szentes, 2007. június 13. 
 
 
 
                                                                                                       Dr. Sztantics Csaba 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
(egységes szerkezet) 

 
 
 

 
A államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § /1/ bekezdésében, továbbá a kulturális javak 
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. tv-ben foglaltak alapján Szentes Város Önkormányzata a Szentesi Művelődési 
Központ alapító okiratát egységes szerkezetben a következők szerint határozza meg: 
 
 
Intézmény neve:  Szentesi Művelődési Központ 
 
Székhelye:  6600 Szentes, Tóth József utca 10-14. sz. 
 
Intézmény típusa: közművelődési intézmény 
 
Telephelyei:  Szentes, Ady Endre utca 36. sz. 
   Szentes, Kossuth tér 5. I. em. 
   Szentes, Petőfi u. 2. sz. 
   Szentes, Nagy Ferenc u. 3. 
 
Működési területe: Szentes város közigazgatási területe 
 
Az alapító szerv jogutódja: Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. 
 
Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Törzsszám:                 355 421 000 
 
Vezetőjének kinevezője: Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Jogállása:                     költségvetési szerv 
 
 
Az intézmény szervezeti felépítése: 
 
- Központi Intézmény:  Művelődési és Ifjúsági Ház 
 
- Telephelyei:    Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
     Tóth József Színházterem 
     Galéria 
     Őze Lajos Filmszínház 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Alaptevékenysége: 
 
A közművelődésről szóló törvény értelmében a művelődési központnak segíteni kell a település 
lakóinak közművelődési tevékenységét. Működteti a településen a közösségi színtereket és a hozzá 
tartozó közművelődési intézményeket.  
 
Feladatai: 
- színházi rendezvények szervezése 
- bérleten kívüli előadások szervezése 
- gyermekszínházi programok rendezése 
- oktatási intézmények - nem belépődíjas - rendezvényeihez hely biztosítása 
- irodalmi estek, író- olvasó találkozók rendezése, 
- komolyzenei rendezvények, koncertek, népzenei, jazz hangversenyek rendezése 
- disco, bál, táncos rendezvény szervezése 
- képző- ipar- népművészeti és fotókiállítások szervezése 
- szakkörök, klubok, baráti körök, művészeti csoportok működtetése 
- nemzetközi kulturális kapcsolatok fenntartása 
- film- és videovetítések 
- ismeretterjesztő előadások megtartása 
- városi ünnepségek szervezése 
- nyári táborok működtetése 
- közhasznú tanfolyamok lebonyolítása 
- támogatásból finanszírozott kiadványok értékesítése, 
- ruhatári feladatok végzése 
- a szervezetnek, mint önálló költségvetési szervnek el kell látnia a költségvetési tervezéssel, 

pénzellátással, költségvetési gazdálkodással, munkaerő-gazdálkodással, beszámolással, 
számvitellel, az előírt adatszolgáltatással , a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat  

 
Alaptevékenysége: 
TEÁOR szám: 92.31 Alkotó és előadó-művészet 
TEÁOR szám: 92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 
TEÁOR szám: 92.34 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
TEÁOR szám: 92.72 Máshová nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 
 
Gazdálkodási jogköre: 
Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. 
 
Kiegészítő tevékenysége: 
Az intézmény az alaptevékenységének sérelme nélkül folytathat az intézményi alapfeladatok 
ellátását szolgáló és egyéb nem vállalkozói tevékenységet is, bármely közügyet, szervező, 
szolgáltató feladatot, amelyet törvény nem utal más szerv kizárólagos feladat- és hatáskörébe. 
Különösen: - más költségvetési szerv vagy dolgozója részére nyújtott szolgáltatás 
                   - az alaptevékenységek körében végzett szolgáltatások 
                   - helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 
                   - könyvkiadás lebonyolítása 
A tevékenység bevételét az alaptevékenységre kell fordítani. E tevékenység folytatásához 
önkormányzati támogatást nem használhat fel. 
 
Pénzkezelő intézmény, bankszámla száma és megnevezése: 
                     Raiffeisen Bank Rt. 
                     12066007-00372800-02500001 
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Vállalkozói tevékenysége: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
Feladatellátását szolgáló vagyon: A Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az 
Önkormányzat vagyonába sorolt és a költségvetési szerv nyilvántartásában rögzített ingó- és 
ingatlan vagyon. 
A feladatellátáshoz az intézmény rendelkezik a 123 hrsz-ú ingatlanon lévő épülettel, továbbá a 101, 
828/1, 5599 és  837 hrsz-ú ingatlanon lévő épületekkel. 
A feladatellátáshoz rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott eszközök. A 
rendelkezésre álló vagyontárgyakat a közművelődési feladatok ellátásához szabadon használhatja. 
 
A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: A Szentes Város Önkormányzata vagyona feletti 
tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló rendelet, Szentes Város Önkormányzata költségvetési 
rendelete, valamint más hatályos jogszabályok előírásai szerint.  
 
Az intézmény rendelkezésére álló helyiségeket ideiglenes használatra - bérleti díj felszámolásával - 
átengedheti, ha az nem akadályozza az intézményben folyó közművelődési tevékenységet. 
 
Az intézmény vezetője: a Szentesi Művelődési Központ igazgatója, aki a hatályos törvényeknek, 
szabályzatoknak megfelelően gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető felett a 
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 
 
Az intézményvezető kinevezési rendje: Az intézményvezető kinevezése a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény, valamint annak végrehajtásáról rendelkező 150/1992. (XI.20.) Korm. rendeletben foglaltak 
alapján történik. 
Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. Az intézményvezetői megbízást 
határozott időre Szentes Város  Önkormányzata Képviselő-testülete adja. (ÖTV. 9.§ /4./ bek.) 
 
A pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat, a megbízás előkészítését a jegyző látja el. 
 
 
 
Az Alapító Okiratot Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ………………    Kt. 
határozatával hagyta jóvá 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


