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Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 257/2008. (XI.28.) Kt.                        
határozatával elfogadta az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját, melynek 
kapcsán feladatot határozott meg. 
 
Egyrészt a Szentesi Művelődési Központ feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb 
működéséhez igazodó szervezeti forma, illetve az önálló vagy részben önálló működtetésének 
vizsgálata, másrészt a párhuzamos feladatellátás megszüntetése, a költséghatékonyság 
növelése érdekében a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén történő 
feladatellátás legkörültekintőbb módon történő átszervezésének lehetőségét kell megvizsgálni. 
 
A költségvetési koncepcióban megfogalmazottak alapján mindkét intézmény tevékenysége, a 
feladatok átvizsgálása megtörtént, és az időközben megjelenő jogszabályok, valamint a 
tervezett szakmai és pénzügyi jogszabályváltozások figyelembe vétele mellett az alábbiak 
kerültek megállapításra. 
 
1. A Szentesi Művelődési Központ szervezeti formájának vizsgálata: 
 
Az intézményalapítás óta önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik, azonban az 
önkormányzat által finanszírozott tevékenységek több alkalommal változtak. Az évek során 
érintette az intézményt feladatnövekedés és feladatcsökkenés egyaránt. A változtatásokat a 
profiltisztítás indokolta. 
Jelen időszakban - a csökkenő önkormányzati források miatt - a tevékenységek 
költséghatékonyabb ellátáshoz igazodó szervezeti keretek vizsgálata a feladat, melynek 
kapcsán szükséges az intézmény szakmai munkájának áttekintése, értékelése is. 
 
Az intézmény központja a Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.), 
Telephelyei: Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady E. u. 36. sz.), 
                      Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. sz.), 
                      Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.). 
                      Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) 
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Alaptevékenysége: elő kell segítenie a település lakóinak közművelődését, működtetni a 
településen a közösségi színtereket, művelődési házakat. 
A Művelődési és Ifjúsági Ház ad helyet a művelődési központ legtöbb eseményének. 
Pódiumtermében kamara előadások, pódiumműsorok, vetélkedők zajlanak, az 
előadóteremben ismeretterjesztő programok és filmvetítések hallhatók, láthatók. Ebben az 
épületben működik a szakkörök és a klubok egy része. A Szentesi Művelődési Központ 
keretein belül tevékenykedik több kiváló csoport is. Közülük külön említést érdemel a 
Pengető Citerazenekar, a Szentesi Fotókör és a Díszítőművész szakkör. Ezek a művészeti 
csoportok országosan is elismertek, öregbítik a város jó hírnevét. 
Az épület nyújt otthont a különböző szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak, városi 
léptékű tanácskozásoknak. A földszinti klubban rendszeresen láthatók különböző témákban 
megrendezett kiállítások. 
 
A Móricz Zsigmond Művelődési Ház Ady Endre utcai épülete 1951-től a városi 
közművelődés egyik jelentős színtere. Az épületben különböző klubok, szakkörök működnek, 
mint pl. a Király István Kertbarát Kör, a Nyugdíjasok klubja, az Életmód klub, a 
Díszmadártenyésztők, a Sakkozók köre. Különböző civil szervezetek is az épületben tartják 
foglalkozásaikat, rendezvényeiket és próbáikat. Itt működik a zenebarátok egyesületének 
fúvószenekara. A nagyteremben évente több alkalommal is rendeznek kiállítást, valamint 
bálokat tartanak. 
 
Több mint harminc éve avatták fel (1974 áprilisában) a művelődési központ főtéri galériáját, 
ami a Dél-alföld egyik legszebb kiállítóhelye, ahol évente 10-12 kiállítást rendeznek.                        
A bemutatóteremben rendszeresen szerepelnek a városban és környékén élő alkotók, de 
megfordulnak itt a Csongrád megyei és a Dél-alföldi művészek is.  
 
Az Őze Lajos Filmszínházat 2003. július 1-től a Képviselő-testület döntése alapján újból a 
művelődési központ működteti, mint a város egyetlen moziját. A filmszínházban a hét öt 
napján, naponta két vetítést tartanak, a nyári hónapokban pedig este 10 órakor kezdődő 
előadással bővült a program. A mozi műsorában a hét öt napján egy előadás magyar vagy art 
film szerepel. Az általános és középiskolás tanulók részére csoportos vetítéseket rendeznek az 
oktatási intézmények igényei alapján.  
 
A Szentesi Művelődési Központ munkatársai több városi rendezvény házigazdái. Már 
hagyománya van a június első vasárnapján megrendezett kirakodó vásárnak, az április 30-i 
szabadtéri rendezvényeknek. Az augusztus 20-ai dátum köré csoportosulnak a Szent István 
Napok rendezvényei. A rendezvények számának növekedése többlet feladatot jelent a 
dolgozóknak. 
 

  A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ létrehozását a város intenzív és fejlődő 
tudományos élete motiválta. A műemléki épület homlokzati részében kialakított Konferencia 
és Kulturális Központ számos rendezvénynek ad otthont. Az eseményekhez különböző méretű 
termek állnak rendelkezésre, melyek kapacitása 20-tól akár 450 főig terjedhet. 
Exkluzív termei, adottságaik révén konferenciák, szakmai tanácskozások, továbbképzések, 
tréningek, vállalati, családi rendezvények, esküvők, bálok, állófogadások, bemutatók, 
kiállítások ideális helyszínei. A négy terem közül a legnagyobb az impozáns Díszterem, mely 
konferenciák, továbbképzések, kamara jellegű felnőtt-és gyermekszínházi előadások, 
koncertek, bálak, városi rendezvények helyszínéül szolgál. Az egymással szemben 
elhelyezkedő kistermek a díszteremmel összenyithatóak, de önállóan is alkalmasak különböző 
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vetítéssel egybekötött előadásoknak, továbbképzéseknek, bemutatóknak, 
sajtótájékoztatóknak, hangversenyeknek, állófogadásoknak.         
Az épülethez gyönyörű udvar társul fedett színpaddal, mely hangulatos hátteret biztosít a 
Nyári Szabadtéri Színházi programoknak. 
 
A Művelődési Központ gazdálkodása: 
Az intézmény önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási jogkörrel. 

Az Őze Lajos Filmszínház gazdálkodási szempontból a Művelődési Központ szerves részét 
képezi, de kiemelt jellege miatt költségvetése, gazdálkodása elkülönül. Az intézmény részére 
- az előbbiekben részletezett feladatainak ellátásához szükséges források között - a könyv-, 
lap-, folyóirat jogcím kezeléséhez, a velejáró szakmai és pénzügyi tevékenységek ellátásához 
(könyvkiadás, a könyvek értékesítése) az önkormányzat a szükséges feltételeket biztosítja. A 
gazdálkodást a mindenkor érvényes jogszabályok és útmutatások alapján, az azokban 
foglaltak figyelembe vételével, szakmai irányítás mellett, de önálló felelősséggel végzik. 

Az intézmény főbb bevételei: 
Saját bevételek:  
- nyári színházi és pódium előadások, koncertek jegybevételei, terembérletek bevételei, 

hangosítás és eszközkölcsönzés, 
- szakkörök tagsági díjai, 
- mozi előadások jegybevételei, 
- könyveladás, 
- továbbszámlázott szolgáltatás  (Szegedi Szabadtéri Játékok jegyeit értékesítik, a 

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központnál a közüzemi díjak és egyéb 
szolgáltatások felosztásából és annak a Múzeum és Levéltár részére történő 
továbbszámlázásából adódik.), 

- ÁFA bevételek (az előzőek ÁFA bevételei, kivéve a terembérletet, mely ÁFA mentes 
tevékenység), 

Támogatásértékű működési bevételek: pályázaton nyert támogatások stb. 
Önkormányzati támogatás: ami évente a feladatokhoz igazodóan változó összegű lehet, a 
saját bevételek és a feladatellátáshoz szükséges kiadások főösszegének különbsége. 
 
A működéshez szükséges kiadások: 
- személyi juttatások (a faladat ellátáshoz szükséges személyi feltételek)  
- munkaadókat terhelő járulékok, 
- közüzemi díjak, 
- egyéb dologi kiadások: előadás díjak, szakmai szolgáltatások (kiállítás rendezés, 

nyomdaköltség, szakkörök országos szervezetbe fizetendő tagdíjai, mobil színpadépítés és 
bontás stb.), működési szolgáltatások és beszerzések, adók, jogdíjak, kulturális járulék, 
reklám, propaganda kiadások, filmvetítés és filmkölcsönzés, valamint szállítási kiadások, 
kötelező karbantartás, rendezvényekhez kapcsolódó étkezési költség, 

- ÁFA kiadások, 
- felhalmozási kiadások (leginkább céljellegű, pályázatokhoz kapcsolódó). 
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Az intézmény szervezeti átalakításának lehetőségei: 
 
A.) Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény1 
 
A jelenlegi szervezeti formában működik tovább, a költségvetés tervezése, végrehajtása, az 
intézmény jogállása, tevékenysége nem változik. 
 
B.) A Művelődési Központ, mint a Városi Intézmények Gazdasági Irodája (VIGI) 
részben önállóan gazdálkodó  költségvetési intézménye1 
 
A jogi státusz nem változik, szakmailag továbbra is önállóan működő intézmény, a VIGI-vel 
kötött szolgáltatási szerződés alapján a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásában 
jelent változást. 
 
Előnyei: 
- a munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyában változás nem történik, 
- a művelődési központnál a jelenlegi két fő gazdasági dolgozó el tudná látni a feladatot, 
- a VIGI-nél a feladat ellátása nem igényel létszámbővítést, 
- az intézményi szerkezet átalakítással 2-3 millió Ft megtakarítható éves szinten anélkül, hogy 

a szakmaiság, illetve az önállóság sérülne, dolgozó munkanélkülivé válna.  
- a jelenleg meglévő 1 üres álláshely megszüntetésével, a humán erőforrásokkal való 

hatékonyabb gazdálkodás elérhető, 
- a feladatellátás színvonala nem csökken. 
 
Hátrányai: 
- a művelődési központnál meglévő, az átlagosnál bonyolultabb, szerteágazóbb tevékenységei 

formák nehezebbé teszik a munkát (pl. bejövő számlák nyilvántartása, terembérleti díjak 
beszedése, vevőkkel szembeni követelések kimutatása, közüzemi fogyasztások 
regisztrálása, adóbevallásokhoz adatszolgáltatás stb.), 

- a számviteli feladatoktól elkülönül a szakmai munka. 
 
 
A fentiek alapján az intézmény költségvetésének volumene, a feladatellátás rendje nem 
indokolja az önállóan gazdálkodó jogkör megtartását, jó szervezéssel a szakmai munka 
színvonala megtartható, a költséghatékony működés feltételei a részben önálló 
intézményi gazdálkodás mellett biztosíthatók.  
 
Figyelembe véve azonban azt, hogy az elkövetkezendő időszakban a gazdálkodást, az 
intézmények feladatellátásának rendjét lényegesen érintő jogszabályi változások 
várhatók, jelen időszakban nem javasoljuk a Művelődési Központ gazdálkodási 
formájának megváltoztatását, az átszervezés végrehajtását. 
                                                 
1 A költségvetési szervek csoportosítása a gazdálkodás módja szerint: 

o önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek  a felügyeleti szerv azt a költségvetési szervet sorolhatja be amelyet 
szakmai tevékenységének önállóságára, illetve jelentős költségvetési és vagyonhasználati igényének nagyságára, 
a gazdálkodási feladatok összetettségére figyelemmel célszerű gazdaságilag önállóan működtetni és a amelynél a 
gazdálkodás önálló, gazdaságos és  szakszerű viteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak, a pénzügyi- gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten belül elkülönített egység, azaz gazdasági 
szervezet működik.  

o részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek azt a jogi személyiséggel  rendelkező költségvetési szervet 
kell besorolni, melynél a az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv  besorolásához szükséges feltételek nem, 
vagy csak részben állnak fenn, saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv 
szakmai önállóságát nem érinti.    

     



 5 

A 2009. július 01-jével várható új besorolások kapcsán látszik célszerűnek figyelemmel 
lenni arra, hogy a hatékony működést biztosító intézkedések is érvényre jussanak. 
  
2. A Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén történő feladatellátás vizsgálata: 
 
A Nagyörvény utcai telephelyen három ellátási forma igénybe vételét biztosítja a Gondozási 
Központ: 

• 50 férőhelyes idősek nappali ellátása, 
• 10 férőhelyes átmeneti szállást biztosító idősek gondozóháza, 
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtásához a diszpécser központ működése. 

 
 
 

2008. december 6.-i ellátotti létszám alakulása 
 
 Engedélyezett 

férőhely (2008. 
december 31-ig) 

Felvett ellátottak 
száma 

Ténylegesen 
ellátottak száma 

Nappali ellátás 50 fő 51 fő 45 fő 
Átmeneti szállást 
biztosító idősek 
gondozóháza 

10 fő 0 fő 0 fő 

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 
diszpécser központ 

48 készülék 48 fő 48 fő 

 
Az átmeneti szállás férőhelyei jelenleg nincsenek feltöltve, mivel az ellátottak jelentkezésük 
alapján áthelyezésre kerültek a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonba. 
 
A Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyének 2009. évi működéséhez, az alapító 
okirat szerinti változatlan feladatok ellátásához a 2009. évi költségvetési koncepció alapján 
figyelembe vehető kiadások az alábbiak:  
 
- személyi juttatás         15.523 eFt 
- munkaadót terhelő járulék         4.925 eFt 
- dologi kiadások        
        fűtés           810 eFt 
 villamos energia     395 eFt 
 víz-és csatornadíj     240 eFt 
 szemétszállítás       23 eFt 
 közüzemi díjak Áfa     294 eFt 
 vásárolt élelmezés             6.540 eFt 
 vás.élelm.Áfa              1.308 eFt 
 egyéb dologi       992 eFt 
 egyéb dologi Áfa        97 eFt  
   dologi kiadás összesen         10.699 eFt   
Nagyörvény utca összesen:         31.147 eFt 
 
A város szociális ellátó rendszerében az elmúlt időszakban bekövetkezett lényeges 
változások, a feltételek bővülése indokolta áttekinteni a kapacitások kihasználtságát, az 
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igények és a lehetőségek figyelembe vételével a hatékonyabb, költségtakarékosabb működés 
lehetőségeit. 
 
Az ellátásra szorulók, a ténylegesen felmerülő igények és a meglévő kapacitások alapján az 
alábbi lehetőségekkel lehet számolni: 
  
1.) A Nagyörvény utcai Átmeneti Szállást Biztosító Klubja (10 férőhely) esetleges 
megszűnése esetén 2009. évben várható megtakarítás: 

- személyi juttatások: 
 3 fő áthelyezése (300.500 Ft*12hó)    - 3.606 eFt   
 munkahelyi pótlék (8fő*24.000Ft/hó/fő*12hó)  - 2.304 eFt 

du.,éjsz,vasárnapi pótlék, túlóra    - 1.620 eFt 
részfoglalkoztatású (0,5 fő )takarítói állás 
megszüntetése (saját hatáskörben)       - 467 eFt 
hétvégi ebédszállítás miatti tiszteletdíj      - 216 eFt 
étkezési hozzájárulás (3 fő teljes, 1 fő részm.)     - 192 eFt  
2 fő más szakfeladatra történő átcsoportosítása 
(intézményi szinten, a Gondozási Központ által ellátott  
más területen a szakmai előírások szerint  
szükséges, hiányzó mentálhigiénés gondozónői  
és házigondozónői álláshely bővítés)  
   (149.400Ft/hó*12 hó)     - 2.153 eFt  
a 2 fő étkezési hozzájárulása                -    108 eFt  
 személyi juttatás megtakarítás összesen:            - 10.666 eFt 

- munkaadót terhelő járulékok: 
     (7.997 eFt*0,32)      - 2.559 eFt  
 (2.153 eFt*032)           - 689 eFt  
 eü. hozzájárulás (3,5 fő * 1950 Ft/hó * 12 hó)       - 82 eFt  
 eü. hozzájárulás (2 fő * 1950 Ft/hó *12 hó)        - 47 eFt  
  munkaadót terhelő járulék megtakarítás összesen: - 3.377 eFt 
- dologi kiadások változása: 

 fűtés (-10%)            - 80 eFt 
 villamos energia (-24%)          - 95 eFt 
 víz- és csatornadíj (-52%)        - 125 eFt 
 közüzemi díj áfa (300 eFt*0,2)         - 60 eFt 
 élelmezés       - 2.466 eFt 
 élelmezés Áfa          - 493 eFt 

céljellegű előirányzat változás   - 3.319 eFt 
 
 egyéb dologi kiadás változás: 
 gyógyszer           - 36 eFt 
 tisztítószer           - 25 eFt 
 foglalkozás-egészségügy szolg. (6e Ft*4fő+4eFt*1fő)     - 28 eFt 
 szbk orvosi ellátás        - 480 eFt 
 mosatás            - 10 eFt 
 egyéb különféle dologi         - 10 eFt 
  egyéb dologi összesen:         - 589 eFt 

egyéb dologi Áfa (45 eFt*0,2+36 eFt*0,05)       - 11 eFt   
  dologi kiadás megtakarítás összesen:                    -  3.919  e Ft 

Összes kiadás megtakarítás:                 - 17.962 e Ft 
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2.) A Nagyörvény utcai nappali ellátást biztosító idősek klubja megszűnése esetén 2009. 
évi várható megtakarítás az alábbi: 
 
Nappali ellátásra jutó költség:      

személyi juttatás (3 fő)     - 4.857 eFt 
munkaadót terhelő járulék     - 1.548 eFt 
dolog kiadások:      - 6.780 eFt 
 fűtés       730 eFt 
 villamos energia     300 eFt 
 víz-és csatornadíj     115 eFt 
 szemétszállítás       23 eFt 
 közüzemi díjak Áfa     234 eFt 
 vásárolt élelmezés  4.074 eFt 
 vás.élelm.Áfa      815 eFt 
 egyéb dologi      403 eFt 
 egyéb dologi Áfa       86 eFt  

 összesen:                                         - 13.185 eFt 
 
 
A fentieket, valamint a ténylegesen ellátásra szorulók számát és a meglévő kapacitásokat 
figyelembe véve megállapítható, hogy az Átmeneti Szállást Biztosító ellátás fenntartása 
szükségtelen, mivel az ellátottak saját akaratukból már a Parkerdő Otthonban megfelelő 
ellátásban részesülnek.  
 
A Nappali ellátást biztosító Klub tovább működtetése abból a szempontból indokolt, hogy a 
feltöltöttség 100%-os, a Parkerdő Otthonban meglévő szabadkapacitások kihasználására a 
városban jelentkező további igények kielégítésével, hatékony szervezőmunkával kell az 
intézkedéseket megtenni. 
    
A jelzőkészülék diszpécserszolgálatának - a fentiekkel összefüggésben történő megszűnése 
miatt - a �3V Vagyonvédelmi Szolgálat� által vállalt ügyelet, valamint a felszabaduló 
állományi létszám átcsoportosítása miatti többletköltséget a Gondozási Központ 
költségvetésében a szállásbiztosító ellátás megszüntetésével elért megtakarításból biztosítani 
szükséges az alábbiak szerint 
 
Összes megtakarítás                                                                          17.962.000,-Ft 
 
- 48 db készülék x 1000,-Ft x12 hó                               =   576.000,-Ft 
  felszámított Áfa 576.000,-Ft x 20 %                           =   115.200,-Ft  
 
- A Gondozási Központban ellátott feladatok működési engedélyével kapcsolatos minimum 
feltételek biztosítása miatt:   
1 fő mentálhigiénés ,  
1 fő házigondozónői státusz                                          = 2.997.000.,-Ft  
 Összes többletköltség:                                                   3.688.200,-Ft 
 
Tényleges megtakarítás                                                                           14.274 eFt 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket figyelembe véve az előterjesztést 
megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.   
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Tárgy: Intézményi feladat felülvizsgálat 
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a Művelődési Központ szervezeti átalakításával, a 
Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyének feladatellátásával kapcsolatos 
előterjesztést, megismerve a lehetséges megoldásokat, az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Művelődési Központot 
(Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) továbbra is önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervként működteti. 

 
2. Felhívja a Képviselő�testület a figyelmet a későbbiekben megjelenő jogszabályok által 

előírt besorolások kapcsán a költséghatékonyság elveinek vizsgálatára. 
 

3. A Képviselő-testület a párhuzamos feladatellátás miatt 2008. december 31-ével 
megszüntetni a Gondozási Központ Nagyörvény utcai telephelyén működő 10 fős 
átmeneti szállást biztosító idősek klubja működtetését. Az 50 fős idősek nappali 
ellátást továbbra is változatlanul biztosítja.  

 
4. A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ, valamint a dr. Sipos Ferenc 

Parkerdő Otthon vezetőjét, hogy az ellátásban részesülőkről a legkörültekintőbben, az 
ellátottak sérelme nélkül gondoskodjanak. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Gondozási Központ vezetője, dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon vezetője,   
              Szociálpolitikai Osztály vezetője 

 
5. A Képviselő-testület felhívja a Gondozási Központ vezetőjét, hogy jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás diszpécser központjának további működtetése érdekében kössön 
szerződést a készülékeket jelenleg is karbantartó szolgálattal. 

 
6. A Képviselő-testület a felszabaduló forrásokból a Gondozási Központban a 

jogszabályok által előírt minimum feltételek biztosításához 2 fő létszámfejlesztést 
engedélyez. 

A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Alpolgármestere 
2. Szentes Város Jegyzője 
3. Szentesi Művelődési Központ 
4. Szentes Város Gondozási Központja 
5. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
6. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
7. Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztálya 
 
Szentes, 2008. december 9. 
                                                                                              Szűcs Lajos 
                                                                                            alpolgármester 


