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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 
            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszak  tapasztalatai azt mutatják, hogy a szakmai és gazdaságossági 
szempontok alapján  intézkedések megtétele szükséges a közművelődési hálózat  
optimálisabb működésének kialakítása érdekében. A közművelődési feladatok 
racionálisabb ellátása miatt az előterjesztés javaslatot tartalmaz a Szentesi Művelődési 
Központ átszervezésére. 
A feladatellátás áttekintésének célja: hatékonyabban működő intézményhálózat                    
létrehozása, az értékek megőrzése, a párhuzamosságok megszüntetése, a település 
közművelődési intézményi- és szervezeti rendszerének optimális  meghatározása, a célra 
fordítható források hatékonyabb felhasználása. 
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint a települési önkormányzat kötelező 
feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, melynek folyamatos 
megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt kell 
biztosítani. A városoknak  az előzőekben megfogalmazott feladatok ellátására közművelődési 
intézményt kell fenntartani.  
Szentes Város Önkormányzata a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatának ellátására 
közművelődési   intézménnyekkel ( művelődési és ifjúsági ház, galéria, színházterem, mozi, 
Móricz Zsigmond  Művelődési Ház) rendelkezik. Ezen intézményeinek működési feltételeit 
számos nehézség ellenére folyamatosan biztosítja. A városban a közművelődési alapellátást a 
Szentesi Művelődési Központ biztosítja. 
 
Az önkormányzat fenntartásában működő közművelődési intézmények: 
 
Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.), 
Szentes Városi Könyvtár Kht és telephelye, a 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (Szentes, Kossuth tér 1. sz.). 
 
A Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola: 
 
Művészetek Háza (Szentes, Petőfi S. u. 4. sz.) 
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Az intézmények szakmai munkájának bemutatása: 
 

 Szentesi Művelődési Központ  
 

Központja a Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) 
Telephelyei: Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady E. u. 36. sz.), 
                     Tóth József Színházterem (Szentes, Petőfi S. u. 2. sz.), 
                     Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. sz.), 
                     Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.). 
Alaptevékenysége: elő kell segítenie a település lakóinak közművelődését, működtetni a 
településen a közösségi színtereket, művelődési házakat. 
 
Művelődési és Ifjúsági Ház 
 
A 25 éve felavatott intézmény ad helyet a művelődési központ legtöbb eseményének. 
Pódiumtermében kamaraelőadások, pódiumműsorok, vetélkedők, kamarakoncertek 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 városunk hírnevét. Hosszú időn keresztül kifejtett kimagasló 
munkájuk elismeréseként a Csongrád Megyei Közgyűlés Alkotói Díjjal tüntette ki a Pengető 
Citerazenekart és a Szentesi Fotókört. Az országos minősítő rendszerben a citerazenekar már 
többször elnyerte az Arany Páva Díjat. 
A Szentesi Fotókör az alföldi régió egyik meghatározó fotográfiai alkotóműhelyévé vált az 
elmúlt több mint három évtizedben. A szentesi fotósok kétévente megrendezik a kuriózumnak 
számító Aktfotó kiállítást, amely   fórumot nyújt a hazai fotósok színvonalas és művészi 
aktfelvételeinek.  
Hagyományosan minden év októberében rangos fotókiállítást szerveznek Alföldi Fotószalon 
néven. 
Az épület nyújt otthont a különböző szakmai rendezvényeknek, konferenciáknak, városi léptékű 
tanácskozásoknak. A földszinti klubban rendszeresen láthatók különböző témákban 
megrendezett kiállítások. 
 
Tóth József Színházterem 
 
Az egykori Petőfi Szálloda részét képezte az 1898-ban felavatott színházterem. A művelődési 
központ itt rendezi a különböző bérletes és bérleten kívüli felnőtt és gyermekműsorait. A színház 
ad helyet a város óvodáinak, általános iskoláinak és középiskoláinak rendezvényeikhez és évzáró 
programjaikhoz. A Tóth József Színházteremben ezeken kívül még szakmai tanácskozásokat, 
továbbképzéseket, valamint különböző szórakoztató rendezvényeket is tartanak. A civil 
közösségek és a társadalmi szervezetek szintén rendszeresen igénybe veszik a város 
színháztermét. 
 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
 
Az Ady Endre utcai épület 1951-től a városi közművelődés egyik jelentős színtere. Az épületben 
különböző klubok, szakkörök működnek, mint pl. a Király István Kertbarát Kör, a Nyugdíjasok 
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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. 
 
Galéria 
 
Harminc éve avatták fel (1974 áprilisában) a művelődési központ főtéri galériáját. A Galéria 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.  
 
Őze Lajos Filmszínház 
 
A Szentesi Művelődési Központ – a Képviselő-testület döntése alapján – 2003. július 1-től 
működteti a város egyetlen moziját. A filmszínházban a hét öt napján, naponta két vetítést 
tartanak, a nyári hónapokban pedig este 10 órakor kezdődő előadással bővül a program. A mozi 
műsorában a hét öt napján egy előadás magyar vagy art film. 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 művelődési központ munkatársai igyekeznek mind több, a városban működő társintézménnyel, 
civil szervezettel, gazdasági és társadalmi szervezettel szoros kapcsolatot kialakítani és 
együttműködve formálni Szentes kulturális életét. 
 
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 költségvetését külön kezelik. Az intézmény feladatai közé 
tartozik a  könyv-, lap, folyóirat költséghely vezetése és a könyvek értékesítése is.A gazdálkodást 
a mindenkori érvényes törvények, rendeletek és utasítások szerint végzik. 

Bevételeik a következők szerint oszlanak meg: 
- saját bevételek: színházi előadások pódium előadások, ifjúsági koncertek jegybevételei, 

terembérletek bevételei, hangosítás és eszközkölcsönzés, 
- szakkörök tagsági díjai, 
- mozi előadások jegybevételei, 
- könyveladás, 
- továbbszámlázott szolgáltatás keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok jegyeit értékesítik, 
- ÁFA bevételek (az előzőek ÁFA bevételei, kivéve a terembérletet, mely mentes 

tevékenység), 
A művelődési központ az éves feladatainak ellátásához önkormányzati támogatásban részesül. 
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A bevételek és önkormányzati támogatás alakulását a következő grafikon mutatja be: 

 
Müvelődési Központ (könyvkiadással együtt) 
Bevételek és önk. támogatás összehasonlítása 

       
Év  2004. 2005. 2006. 2007.    

Önk. támogatás eFt-ban  46430 50356 50170 52884  
Saját bevétel eFt-ban  19493 17524 19722 16792    

       
Őze Lajos Fílmszínház 

Bevételek és önk. támogatás összehasonlítása 
       

Év  2004.  2005. 2006. 2007.   
Önk. támogatás eFt-ban  2755  2428 578 1225   
Saját bevétel eFt-ban  6947  6610 6440 5552   
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A művelődési központ esetében az önkormányzati támogatás növekedésének oka, hogy a 
személyi juttatás és munkaadókat terhelő járulékok emelkedtek a 13. havi juttatás évközi 
kifizetésével. 

 Az Őze Lajos Filmszínház 2006.évben jelentős vetítési támogatást kapott. Pályázaton nyert art 
filmtámogatásra több mint 3 millió Ft-ot, ezért csökkent az önkormányzati támogatás összege. 
 
A művelődési központ 2007.évi várható összes bevételei eFt-ban: 
 

Saját bev., ÁFA 
bev., ÁFA 
visszatér: 

Támogatás értékű 
bev. 

Előző évi 
pénzmaradvány  

Önkormányzati 
tám.  Összesen 

31846  3139 2141  54109  91235 
 

2007. évi várható bevételek

35%

3%
2%

60%

Saját bev., ÁFA bev.,
ÁFA visszatér:
Támogatás értékű bev.

Előző évi
pénzmaradvány
Önkormányzati tám.

 
A működéshez szükséges kiadások  
- személyi juttatás, 
- 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, 
- ÁFA kiadások, 
- felhalmozási kiadások. 
 
A művelődési központ 2007. évi várható összes kiadásai eFt-ban: 
 

Személyi juttatás 
Munkaadókat 

ter. Jár. Közüzemi díjak 
Egyéb dologi kiadások, 

ÁFA Összesen 
36460 11139 13958 29678 91235 

 
 



 6 

2007. évi várható kiadások

40%

12%
15%

33% Személyi juttatás

Munkaadókat ter. Jár.

Közüzemi díjak

Egyéb dologi kiadások,
ÁFA

 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 

 
A 2006. január 20-án átadott  intézmény a Szentes Városi Könyvtár Kht. szervezeti keretein 
belül működik.  A rendezvényközpont 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 otthont adtak különböző vetítéses előadásoknak, 
továbbképzéseknek, bemutatóknak, sajtótájékoztatóknak, hangversenyeknek, állófogadásoknak.        
A Díszteremben zajló programot plazmatévéken és kivetítőkön követni lehet a konferencia 
központ teljes területén.  
Az épülethez gyönyörű udvar társul fedett színpaddal, mely hangulatos hátteret biztosít a Nyári 
Szabadtéri Színházi programoknak. 
Az kulturális központ a városban működő intézményekkel, civil szervezetekkel  harmonikus, 
rugalmas munkakapcsolat kialakítására törekszik.  
 
 

A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ gazdálkodása 
 

A Szentes Városi Könyvtár Kht. 1998. szeptemberétől, az új könyvtárépület megnyitásától 
működik ténylegesen társasági formában. Tevékenysége 2005. július 1-től a Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Központ, 2007. április 1-től pedig a Gyermekkönyvtár működtetésével 
bővült. 
A Kht. szakmai munkáját alapvetően az 1994. évi CXL1. törvény, míg működését a 2006. évi IV. 
törvény2, az 1997. évi CLVI. törvény3, a 2000. évi C. törvény4  és a hatályos adójogszabályok 
előírásai szerint végzi. 
Mivel a törvény mindenki számára biztosítja a könyvtárhasználat jogát és e jog biztosítása az 
állam és a helyi önkormányzatok kötelező feladata, a Kht. kiemelten közhasznú minősítést 
kapott. 

                                                 
1 1994. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről  
2 2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról 
3 1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről 
4 2000. évi C. tv. a számvitelről 
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A Kht. 100 %-ban önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, a tulajdonosi jogokat 
Szentes Város Önkormányzata képviselő-testülete gyakorolja. A tulajdonos részéről háromtagú 
felügyelő bizottság ellenőrzi a működést, a könyvvitel szabályosságát pedig könyvvizsgáló. 
A Könyvtár Kht. jelenleg három különálló épületet tart fenn és három intézményt működtet. 
Ebből a konferencia központ elkülönített költségvetéssel üzemel, míg a két könyvtár 
költségvetése 2008-tól összevonásra került.  
Minden gazdálkodási évről közhasznúsági jelentés és mérlegbeszámoló készül. 
 
A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ: 
 
Bár a mérlegbeszámolóban a könyvtár által működtetett intézmények adatai összevontan 
jelennek meg, a MKKK költségvetése és könyvelése elkülönítetten történik. 
A volt Megyeháza épülete önkormányzati tulajdonban van. Jelenleg  három intézménynek ad 
helyet. Itt működik a megyei fenntartású Levéltár és az ugyancsak megyei fenntartású Koszta 
József Múzeum, valamint a városi fenntartású konferencia és kulturális központ. Az épület 
fenntartásának és működtetésének szabályait és a költségek megosztását megállapodások 
szabályozzák. 
Az intézmény bevételei az alábbi tételekből tevődnek össze: 
_          saját rendezvények, terem bérbeadás, 
− közvetített szolgáltatás (Ez az összeg a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatások 
felosztásából és annak a Múzeum és Levéltár részére történő továbbszámlázásából adódik.), 
_         önkormányzati támogatás. 
 
Az intézmény kiadásait az alábbi tételek alkotják: 
− személyi jellegű juttatások, 
− anyagköltség, 
− közüzemi díjak, 
− portaszolgálat, 
− egyéb szolgáltatások (kötelező karbantartás, előadói díjak, telefon, postaköltség, 

rendezvényekhez kapcsolódó étkezési költség, hirdetés, reklám), 
− beruházás,  
− rendkívüli kiadások. 
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Bevételek összetétele 2006-ban (eFt)
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Kiadások összetétele 2006-ban (eFt)
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Bevételek összetétele 2007-ben (eFt)
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Kiadások összetétele 2007-ben (eFt)
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Művészetek Háza 

 
A Művészetek Háza 2006. szeptembere óta áll az érdeklődők rendelkezésére. Az épület 
fenntartására és az ott folyó szakmai munka végzésére az önkormányzat szerződést kötött a 
Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskolával. 
 
A Művészetek Háza alapfeladata – küldetése - Szentes város és a tágabb régió kézműves 
hagyományainak ápolása, kézműves tudás átadása a fiatal és felnőtt korosztályok számára. 
E tevékenység funkciója a tudásátadáson túl a turisztikai attrakcióként történő szerepvállalás. 
A ház arculatának kialakítása, a tevékenység megszervezése teljesen újszerű feladatot jelentett. 
Elsődleges feladat volt a kézműves műhelyek kialakítása, a többcélú működéshez szükséges 
bútorzat, berendezési tárgyak és eszközök beszerzése. Az épületben Szentes kézműves múltját 
bemutató állandó tárlat tekinthető meg. A kezdetektől fogva kiemelt feladatuknak tartják, hogy 
minél szélesebb körű szakmai kapcsolatokat építsenek  ki a helyi és a térség oktatási 
intézményeivel.Több intézménnyel rendszeres az együttműködésük: helytörténeti és kézműves 
órákat tartottak osztályoknak, külföldi vendégcsoportok részt vettek kézműves bemutatókon, 
szakmai orientációs órákhoz nyújtottak segítséget.  

Szolgáltatásaikat a városba látogató turisták is  igénybe veszik. A Művészetek Háza kínálata - a 
ház bemutatása, tárlatlátogatás, részvétel kézműves bemutatókon - kapcsolt turisztikai 
attrakcióként nagyon jól színesíti a város turisztikai programkínálatát.  

 
Javaslat a Megyeháza Konferencia és Kulturális  Központ integrálására a Szentesi 
Művelődési Központhoz. 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2005. (V.27.) Kt. sz. határozatával a 
Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) a Szentes Városi 
Könyvtár Kht.-hoz (Szentes, Kossuth u. 33-35. sz.) integrálta. A könyvtár alapító okirata az 
alábbi tevékenységekkel bővült: adatbázis-tevékenység, on-line kiadás, máshová nem sorolt 
felnőtt-és egyéb oktatás, művészeti kiegészítő tevékenység.  Az eltelt időszak tapasztalatai azt 
mutatják, hogy mind szakmai, mind gazdaságossági szempontok alapján ideálisabb megoldás 
lenne , ha a közművelődési feladatok egy szervezeten belül kerülnének ellátásra (lásd 1. sz. 
melléklet). Ezt indokolja a hatékonyabb munkaszervezés, a rendelkezésre álló terek és eszközök 
még optimálisabb kihasználása. Az átszervezésre való tekintettel a könyvtár kht. alapító okiratát 
is módosítani kell. 
 

Javaslat a Szentesi Művelődési Központ telephelyeinek megszüntetésére. 
 

1. A Móricz Zsigmond Művelődési Ház  
 
 A Móricz Zsigmond Művelődési Ház rossz műszaki állapotban van, korábban a képviselő-
testület már kinyilvánította, hogy értékesíteni kívánja az épületet. Gondoskodni kell az ott 
működő csoportok, szakkörök és klubbok kiköltöztetéséről (lásd 2. sz. melléklet), valamint a 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady E. u. 36. sz.) telephelyként történő 
megszüntetéséről 2008. március 1-jei hatállyal. 
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2. Tóth József Színházterem 
 
Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szindikátusi szerződést kötött a budapesti 
székhelyű Pendola Ingatlanberuházó és Szolgáltató Kft-vel a Petőfi Szálló felújítására. Emiatt az 
épületben levő Tóth József Színházterem (Szentes, Petőfi S. u. 2. sz.) is átadásra kerül a felújítást 
magára vállaló kft. részére. Gondoskodni kell a Tóth József Színházterem telephelyként történő 
megszüntetéséről 2008. június 30-i hatállyal. 
A fentiekben javasolt integráció, illetve a két telephely megszüntetése miatt a Szentesi 
Művelődési Központ  alapító okiratának módosítására kell sort keríteni.   
A komolyzenei bérletes hangversenyek szervezéséhez a feltételek (szakmai ismeretek, 
kapcsolatrendszer, hangversenyterem stb.) a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolában 
adottak, emiatt az utóbbi időszakban a szervezési feladat átkerült a művészeti iskolához. 
Mindezekre tekintettel az intézmény alapító okiratát módosítani szükséges. 
 
Javaslat új szervezeti formában történő működtetésre. 
 
A közművelődési feladatellátás hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez igazodó szervezeti 
forma érdekében  a Szentesi Művelődési Központ esetében meg kell vizsgálni, hogy milyen 
szervezeti forma lenne a legmegfelelőbb. 
Alapítása óta önálló költségvetési intézményként működik a művelődési központ, azonban az 
önkormányzat által finanszírozott tevékenység szervezeti kereteit a társadalmi, gazdasági 
környezet változó feltételeihez  kell  igazítani. A megfelelő szervezeti forma kialakítására a 
fentebb hivatkozott törvény bizonyos mozgásteret ad: 
„75,§ Közösségi szintér, illetve közművelődési intézmény működtetője települési önkormányzat, 
önkormányzati társulás, valamint közművelődési megállapodás keretében egyéb szervezet 
(egyesület, alapítvány, stb.), illetve magánszemély lehet.” 
 
A művelődési központ hatékonyabb működtetésére, a munka koordinálására és a működési 
kiadások ésszerű felhasználására  javaslom az intézményhálózat korszerűsítését. Ennek egyik 
módja az intézmények szervezeti átalakítása, az  önkormányzat tulajdonában lévő 
közművelődési intézmények összevonása és gazdasági társasággá történő átalakítása.                      
A megszüntetés törvényi alapja az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi 
XXXVIII. tv. 90. §. (1) c) pontja: ”az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben 
hatékonyabban teljesíthető.” 
 
Olyan gazdasági szervezetet célszerű alapítani, amely a közművelődési alapszolgáltatást 
célirányosan végzi, s ez a párhuzamos tevékenységek elkerülését, a kínálat bővítését, a színvonal 
megtartását eredményezi. A 2006. évi IV., a gazdasági társaságokról és az 1997. évi CLVI., a 
közhasznú szervezetekről szóló törvénynek megfelelően ennek leginkább a „kiemelkedően 
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társasági” (a továbbiakban nkft.) forma felel meg.                
A nkft. céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet vállalkozási 
tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban 
meghatározott tevékenységre kell fordítania. A társaság nonprofit jellegét a cégnévben fel kell 
tüntetni. 
 
Az intézményhálózat átalakítása a szakmai munka erősítésével, a működési feltételek 
színvonalának javításával, összehangolásával jár. A gazdaságosabb és hatékonyabb szervezet 
működtetésével teljesítmény- és minőségszemléletű szolgáltatás erősödése várható.                      
A vállalkozói tőke bevonása, az infrastrukturális és szakmai szabad kapacitás üzleti alapon 
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történő értékesítése, a személyi és szervezeti érdekeltségi rendszer a közművelődési tevékenység 
magasabb színvonalú megvalósulását eredményezheti. A hatékonyságot az intézményi 
rendszerből átalakult gazdasági egység garantálja, mivel a gazdasági vállalkozás piaci szereplővé 
válik, együttműködhet más, a kulturális versenyszférában működő vállalkozásokkal, külső 
forrásokat képes bevonni és ezeket visszaforgatni alapfeladatai finanszírozására. A nkft. 
megalakítása lehetővé teszi a feladatok összehangolását, a munka jobb és hatékonyabb 
megszervezését, ezáltal az átalakítás összehangolt szervezetet eredményez. A hatékonyabb 
működtetés ésszerűbb gazdálkodást, a vállalkozói tőke bevonását, az infrastrukturális és szakmai 
szabad kapacitás értékesítését, a személyi és szervezeti érdekeltségi rendszer növelését jelenti. 
A gazdasági tevékenységből keletkező bevételt a szakmai munka színvonalának megőrzésére 
fordíthatja a nkft. Teljesítmény- és minőségszemléletű szolgáltatás és gazdálkodás alakul ki.               
A nkft. az önkormányzati közművelődési feladatok maradéktalan ellátásához  a vállalkozási 
tevékenységével is hozzájárul. 
 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság várható eredményei: 
 
Gazdasági mutatók 
A költségvetési intézmények merev gazdálkodásához képest a gazdasági társulási forma 
rugalmasabb, ezért kedvezően hat a szakmai munkára. 
A nonprofit kft. (továbbiakban: nkft.) azonnal tud reagálni a piac kihívásaira, az esetleges 
befektetések realizálása megengedett (intézmények számára nincs lehetőség befektetésre), 
nyereséget termelhet és azt a szakmai feladataira kell fordítania. 
Az Nkft. működése szempontjából – nonprofit szervezet lévén – meghatározó az 
önkormányzati támogatás. 
 
Pályázatok 
A sikeres pályázatok növelik a bevételt, bővítik, gazdagítják a programokat.  
 
Műszaki-technikai feltételek 
A nkft. létrehozása a tevékenységek egységesítésén, átszervezésén túl a rendelkezésre álló 
technikai erőforrások optimális kihasználásával jár. A kulturált munkavégzés feltételei adottak,  
a műszaki berendezések, a színpad-, fény- és hangtechnika fejlesztése folyamatosan történik a 
helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő pályázata segítségével. Ezzel a fajta 
pályázati lehetőséggel a jövőben is élni kell, hiszen az a cél, hogy  azok a piacon is 
értékesíthetőek legyenek. A nkft.-be integrálásra kerülő létesítmények állaga  jónak minősíthető. 
 
Szakmai működés 
A művelődési központ és a konferencia központ által  elért szakmai színvonalat, a kialakított 
profilt a gazdasági társaságban is meg kell őrizni, ehhez olyan közművelődési megállapodást kell 
kötni, amely ezt garantálja. 
 
Humánerőforrás alakulása 
A két intézmény jelenlegi engedélyezett létszáma  24  fő. A nkft. alapító okiratában 
meghatározott feladatok ellátására 22 dolgozói létszámra (a gazdasági csoport létszámából                 
1 álláshely, és 1 takarítói álláshely megszüntetésre kerül) van szükség. Vezetői szinten az 
újonnan létrehozott struktúrában 1 fő ügyvezető igazgató és 1 fő technikai vezető  látja el a 
feladatot. A nkft. irányítása és a telephelyek koordinálása a központi épületből (Művelődési és 
Ifjúsági Ház, Szentes, Tóth József u. 10-14. sz.) történik.  
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Személyi változások előkészítése, a vezetői struktúra átszervezése 
Az átalakítás során 2008. június 30-i hatállyal minden közalkalmazott közalkalmazotti 
jogviszonya megszűnik. A nkft.-be átkerülő munkatársak a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartoznak majd. Akik nem fogadják el az új állást,  azok  végkielégítésre jogosultak. A nkft.-be 
átkerülő dolgozók munkaviszonya jogfolytonossá válik.  
Az átszervezés során a Szentesi Művelődési Központnál a jelenlegi igazgatóhelyettesi és 
gazdaságvezetői beosztás megszűnik. Az átalakítás következményeként 2008. június 30-tól 19,5 
fő közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését szükséges kezdeményezni. A Megyeháza 
Konferencia és Kulturális Központban a dolgozók (4,5 fő) foglalkoztatása szerződéssel történik, 
de ezek az álláshelyek is megszüntetésre kerülnek a fenti dátummal. Amennyiben az 
alkalmazottak (22 fő)  tovább kívánnak dolgozni a nkf-ben, úgy foglalkoztatásuk megoldható.  
 
Összegzés 
 
  A közművelődési intézményhálózat átszervezése során az önkormányzat közművelődési 
nonprofit korlátolt felelősségű gazdasági társaságot hoz létre. A Szentesi Művelődési Központ, 
mint önálló költségvetési szerv megszüntetésre kerül (lásd 3. sz. melléklet). 
  A nkft. székhelye a Művelődési és Ifjúsági Házban (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) lesz, 
telephelyei: 

 Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ (Szentes, Kossuth tér 1. sz.) 
 Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. sz.) 
 Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.) 

A nkft. jogutódja lesz a Szentesi Művelődési Központnak és a Megyeháza Konferencia és 
Kulturális Központnak.  
 
Az átalakítás előnyei: 
• a tulajdonosi viszony nem változik, a nkft. Önkormányzati felelősségvállalás mellett 
működik, 
• az Önkormányzat tulajdonában lévő közösségi színterek megmaradnak, a jelenlegi 
helyszínekben változás nem történik,  
• az Önkormányzat által kötelező és önként vállalt közművelődési feladatellátás színvonala 
nem csökken,  
• egységes irányítás valósul meg, 
• az összehangolt programokban a közművelődési értékek integrálódnak, 
• a vállalkozásból befolyó összeget az alapító okiratban szereplő szakmai munkára kell 

fordítani, 
• a bázis szemléletű gazdálkodás helyébe feladatfinanszírozó gazdálkodás lép. 
 
Hátrányok: 
- a dolgozók egy része bizonytalan, mert idegenkedik a számára ismeretlen változásoktól, 
- a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló működési költsége.  
 
A közművelődési intézményhálózat egységes és gazdaságos működtetése miatt az 
Önkormányzat 2008. július 1-től a tulajdonában lévő közművelődési intézményeit nonprofit 
korlátolt felelősségű társaság formában kívánja működtetni, ezért megalapítja a Szentesi 
Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (lásd 4. sz. melléklet). 
Ezzel a szervezeti formával lehet eredményesebben ellátni a közművelődési tevékenységet. A 
cég alaptőkéje 500 ezer Ft. A tulajdonosi viszony nem változik, a társaságnak egyszemélyes 
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tulajdonosa továbbra is  Szentes Város Önkormányzata  marad, amely közszolgáltatási 
szerződést köt a nonprofit kft.-vel. Az átszervezés célja a szakmai munka erősítése, a működési 
feltételek színvonalának javítása, összehangolása, a gazdaságosabb és hatékonyabb szervezet 
működtetése. Az egységes vezetés hatékonyabb irányítást és munkavégzést eredményez.  
A magas színvonalú kulturális szolgáltatásokat, az ingyenes nagyrendezvények folytatását 
(Április 30., Majális, Alkotó pedagógusok képző - és előadóművészeti bemutatói, Népi kirakodó 
vásár, Államalapító Szent István ünnepe stb.) , a civil szervezetek támogatását és segítését, a 
velük való együttműködést, a gyermek és ifjúsági korosztály művelődési szokásainak formálását 
továbbra is garantálja az önkormányzat a lakosság számára. A közművelődési feladatok ellátása a 
jövőben is az önkormányzat közművelődési rendelete és a közművelődési koncepció alapján 
történik.  
 
A nonprofit kft. vezetőjét egyszerű kijelöléssel vagy pályázat útján lehet megbízni.  A gazdasági 
társaságokról szóló hatályos törvény, a vezetői állás pályáztatását kötelezően nem írja elő, ezért 
az egyszerű kijelölést is lehet alkalmazni. 
 
A kulturális javak védelméről és a múzeumi intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 81. §-a szerint: 
„(1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, 
átszervezése, megszüntetése, illetőleg tevékenységének 60 napon túli szüneteltetése esetén a 
testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét be kell szerezni és annak 
tartalmát a testülettel ismertetni kell. 
(2) A miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt.” 
A törvényi rendelkezésnek megfelelően átalakítási szándékunkat 2008. január  17-én megküldtük 
az Oktatási és Kulturális miniszternek. 
 
Közszolgáltatási Szerződés 
A közszolgáltatási szerződés az önkormányzat és az általa alapított társaságok alapvető 
dokumentuma, mely kiindulási alapul szolgál a feladatok végrehajtásához és üzleti terv 
megvalósulásához A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 
8. § (1) bekezdésében és a 63. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokra, valamint a 2001. 
évi XXXIV. tv. 2. §-ában rögzítettekre is figyelemmel, az Ötv. 8. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat közművelődési közszolgáltatási alapfeladataival 
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére és jogosultságok gyakorlására javasolja létrehozni a 
Szentesi Művelődési Központ  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (Szentes, Tóth J. u. 
10-14. sz.). A közfeladatok megvalósításának részletes szabályait a közszolgáltatási szerződés 
tartalmazza. A szerződésben foglalt rendelkezések és az önkormányzat által elfogadott üzleti terv 
a szolgáltatás ellátásnak és a közfeladat végrehajtásának garanciája. 

 
Üzleti Terv 
A Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os 
Önkormányzati tulajdonú, így a Képviselő-testület, mint tulajdonosi jogokat gyakorló taggyűlés 
dönt a nkft. üzleti tervéről.  

 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést sziveskedjen 
megtárgyalni és határozatot hozni. 
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…/2008. (II. 22.) Kt.  
 

Tárgy: A város kulturális-, művelődési intézményei működésének, irányításának, 
gazdálkodásának átvizsgálása 

 
Határozati javaslat 

 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  város kulturális-, művelődési intézményei 
működésének, irányításának, gazdálkodásának átvizsgálása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 
az alábbi határozati javaslatot hozza: 
 
A. 

A/1.  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Szentesi 
Művelődési Központot továbbra is önálló költségvetési szervként kívánja 
működtetni. A Szentesi Művelődési Központhoz (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) 
integrálja a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth u. 33-35. sz.) keretén 
belül működő Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot (Szentes, Kossuth tér 
1. sz.) 2008. április 1-jei hatállyal. 

 
            A Képviselő-testület felkéri a Szentes Városi Könyvtár Kht ügyvezetőjét, hogy a       

szervezeti változás miatt a Kht. alapító okiratának módosítási javaslatát terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

            Felelős: Kht. ügyvezetője 
            Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése 
 
 A/2.  A Szentesi Művelődési Központ létszámából 1 álláshely leépítéséről határoz. 
 
A/3.   A Szentesi Művelődési Központ telephelyei közül a Móricz Zsigmond Művelődési 

Ház (Szentes, Ady E. u. 36. sz.) 2008. március 1-jei, és a Tóth József Színházterem 
(Szentes, Petőfi S. u. 2. sz.) 2008. június 30-i hatállyal megszüntetésre kerül. Az 
integráció és a telephelyek megszüntetése  miatt az intézmények alapító okiratát 
módosítani szükséges. 

            
           Felelős: a jegyző 
           Határidő: a Képviselő-testület márciusi ülése 

 
A/4. Az alapító okirat módosítását követően 90 napon belül módosítani szükséges a Szentesi 

Művelődési Központ SZMSZ-ét. A Képviselő-testület felkéri az intézmény 
igazgatóját, hogy gondoskodjon az intézmény SZMSZ-ének  határozat szerinti 
módosításáról és jóváhagyásra történő benyújtásáról.   

 
         Felelős: az intézmény igazgatója 
         Határidő:  folyamatos 
 
A/5. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

gondoskodjon az intézmény igazgatói állásának pályázat útján történő betöltéséről.  
        
                  Felelős: a polgármester 
                  Határidő: folyamatos 
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         A/6. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Városi   

Könyvtár Kht. ügyvezetőjének a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ eddigi 
közművelődési feladatainak színvonalas irányításáért. 

 
 
 
B. 
 
      B/1.  Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az  önkormányzat 

tulajdonában lévő közművelődési intézményeket, a Szentesi Művelődési Központot 
(Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) és a Szentes Városi Könyvtár Kht. (Szentes, Kossuth u. 
33-35. sz.) keretén belül működő Megyeháza Konferencia és Kulturális Központot 
(Szentes, Kossuth tér 1. sz.) összevonja és gazdasági társasági formában működteti 
2008. július 1-től, dolgozói létszámkerete 22 fő. 

              A nkft. jogutódja lesz a Szentesi Művelődési Központnak és a Megyeháza Konferencia 
és Kulturális Központnak. 

 
  B/2. Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. június 30-i hatállyal    

megszünteti a Szentesi Művelődési Központot (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.),  ezzel 
egyidőben általános jogutódjává a Szentesi Művelődési Központ Közművelődési 
Nonprofit Kft-t (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) jelöli ki. 

 
 

B/3. Az átszervezésben érintett intézmények engedélyezett közalkalmazotti létszámkeretét      
módosítja 2008. június 30-tól: 

         a Szentesi Művelődési Központ létszámkeretét 19,5-el csökkenti, ennek következtében 
az intézmény létszámkerete 19,5-ről 0-ra csökken, 

         a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ létszámkeretét 4,5-el csökkenti, ennek 
következtében az intézmény létszámkerete 4,5-ről 0-ra csökken. 

 
B/4.  Jóváhagyja a Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.)  megszüntető    

okiratát az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal. A Szentesi Könyvtár Kht. 
(Szentes, Kossuth u. 33-35. sz.) alapító okiratát módosítja az alábbiak  szerint: „A 
társaság telephelye: 6600 Szentes, Kossuth tér 1. sz.” törlésre kerül. 

 
B/5.  A Szentesi Művelődési Központ létszámából 2 álláshely leépítéséről határoz. Tudomásul 

veszi, hogy  a jogutódlással megszüntetésre kerülő intézmény dolgozói közül azok 
részére, aki nem kíván tovább dolgozni az újonnan megalapításra kerülő nonprofit  kft-
ben,  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
szerint  végkielégítés kifizetésére kerül sor. 

 
B/6. A Képviselő-testület 2008. július 1-től létrehozza – egyszemélyes kiemelkedően 

közhasznú társaságként – a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot. A társaság törzstőkéje 500.000 Ft.  

 
B/7. Elfogadja a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a 4 sz. 

melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat 
aláírására. 
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B/8.   A Képviselő-testület kimondja, hogy a 123 HRSZ-ú (Művelődési és Ifjúsági Ház), az 1 

HRSZ-ú (Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ), a 828/1 HRSZ-ú (Galéria) és 
a 837 HRSZ-ú (Őze Lajos Filmszínház) korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a 
bennük lévő leltár szerinti ingóságok használati joga a Szentesi Művelődési Központ  
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot illetik meg. 

 
B/9. Felkéri a Polgármestert, hogy a gondoskodjon.a Szentesi Művelődési Központ              

Nonprofit Kft. ügyvezetői állásának pályázat útján történő betöltéséről. 
 

B/10. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre tegyen     
javaslatot a nkft. egyéni könyvvizsgálói feladatainak végzéséhez a könyvvizsgáló 
személyét illetően.  

 
B/11. Felkéri az Alpolgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre tegyen 

javaslatot  a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Kft. 3 fős felügyelő 
bizottságára. 

 
B/12. Felkéri a Művelődési Iroda Vezetőjét, hogy a Művelődési Központ  Nonprofit Kft. 

közszolgáltatási szerződését április 1-ig készítse el, és és nyújtsa be elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 

 
B/13. Felkéri a  Szentesi Művelődési Központ  Nonprofit Kft. megbízásra kerülő     

ügyvezetőjét, hogy a nkft. 2008. második félévi üzleti tervét 2008. június 1-ig készítse 
el és nyújtsa be elfogadásra a Képviselő-testületnek. 

 
Határidő: 2008. június 1. 
Felelős: Nkft ügyvezetője 
 

         B/14. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Városi   
Könyvtár Kht. ügyvezetőjének a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ eddigi 
közművelődési feladatainak színvonalas irányításáért. 

 

      C. 

           C/1. A Képviselő-testület  a Szentesi Művelődési Központ és a Megyeháza Konferencia 
és Kulturális Központ eddigi szervezeti formáján nem változtat.  

     
    C/2. A Szentesi Művelődési Központ (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) telephelyei közül 

megszünteti a Móricz Zsigmond Művelődési Házat 2008. március 1-jei hatállyal, és a 
Tóth József Színháztermet 2008. június 30-i hatállyal. A telephelyek megszüntetése  
miatt az intézmény alapító okiratát módosítani szükséges. 

            
            Felelős: a jegyző 
            Határidő: azonnal 
 
    C/3. A Szentesi Művelődési Központ létszámából 1 álláshely leépítéséről határoz. 
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            Felelős: az intézmény igazgatója 
            Határidő: folyamatos 
     

         
    C/4. Az alapító okirat módosítását követően 90 napon belül módosítani szükséges a 

Szentesi Művelődési Központ SZMSZ-ét. A Képviselő-testület felkéri az intézmény 
igazgatóját, hogy gondoskodjon az intézmény SZMSZ-ének  határozat szerinti 
módosításáról és jóváhagyásra történő benyújtásáról.   

 
            Felelős: az intézmény igazgatója 
            Határidő:  folyamatos 
 
C/5.   Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy    

gondoskodjon az intézmény igazgatói állásának pályázat útján történő betöltéséről.  
        
                     Felelős: a polgármester 
                     Határidő: folyamatos 
 

 
A határozatról értesítést kap: 
1.   Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Szentes Városi Könyvtár Kht. 
4. Szentesi Művelődési Központ 
5. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda 
6 Számviteli és Tervezési Iroda 
7 Műszaki Osztály Vagyongazdálkodási Iroda 
8 Művelődési Iroda 
 
 
 
Szentes, 2008. február 12. 
 
 
 
 
         Szűcs Lajos 
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                                                                                                                                             2. sz. melléklet 
 

A Móricz Zsigmond Művelődési Házból klubok, szakkörök, csoportok áthelyezése 
 

 
A tevékenység 
megnevezése 

 

 
Jelenlegi helye, 

 időpontja, 
 vezetője 

 
Áthelyezés utáni működési helyszín 

 
Nyugdíjas klub 

 
Nagyterem (90 fő) 
pénteken 14-17 óráig 
Kovács Mátyás 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Előadó terem 

 
Kertbarát kör 

 
Ismeretterjesztő (40 fő) 
minden második hétfőn 
17-19 óráig 
Dr. Horváth György,  
Kovács Mátyás 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Klub I. terem 

 
Városi Fúvószenekar 

 
Ismeretterjesztő (40 fő) 
pénteken 18-21 óráig 
Mihály Béla 

 
Megyeháza (udvari épület) 

 
Mozgáskorlátozottak 

 
Klub III. (változó létszám) 
Kéthetente szerdán 15-18 óráig 
Lehoczki Józsefné 

 
 
Dr. Papp László Városi Sportcsarnok. 

 
Csökkentlátók klubja 

 
Klub III. (kb. 20-25 fő) 
minden második hétfőn 13-16 óráig 
Filep Lajosné 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Klub I. terem 

 
Díszmadártenyésztő 
szakkör 

 
Nagyterem (madárbörze) 
havonta egyszer vasárnap 5 óra 
Kotvics V. Antal 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház 
 

 
Sakk szakkör 

 
Klub I. (kb. 20 fő) 
hétfő és csütörtök 16-20 óráig 
Kőhalminé Forrai Julianna 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Kis játékterem 

 
Spartacus Sportkör 
Sakk szakosztálya, 
sakkversenyek 

 
Klub I. 
vasárnap délelőtt évente 6-8 alkalom 
Dr. Makai Andor 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Kis játékterem 

 
Életmód klub 

 
Klub III. (változó létszám) 
minden második kedden 17-20 óráig 
Tokácsli Katalin 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház  
– Klub I. terem 

 
Az épületben évente 10-12 alkalommal nagyrendezvényt tartanak: lakodalom, különböző bálok és társas 
összejövetelek. Ezek 80%-át nem lehet megtartani a Művelődési és Ifjúsági Házban. 
 



3. sz. melléklet 
 
 

MEGSZÜNTETŐ  OKIRAT 
 
 
 
 
Szentes Város  Önkormányzata a 170/2003. (X.17.) Kt. számú határozatával kiadott – 
többször módosított - alapító okiratot a …/2008.(…) Kt.sz. határozatával 2008.                        
hatályon kívül helyezi: 
 
 
1. Az intézmény neve: Szentesi Művelődési Központ 
 
2. Az intézmény székhelye: 6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. 
 
3. Telephelyei:                              Móricz Zsigmond Művelődési Ház (Szentes, Ady E. u. 36.) 
  Művelődési és Ifjúsági Ház (Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) 
                                                       Tóth József Színház (Szentes, Petőfi S. u. 2. sz.) 
                                                       Galéria (Szentes, Kossuth tér 5. sz.) 
                                                       Őze Lajos Filmszínház (Szentes, Nagy F. u. 3. sz.) 
           
4. Az intézmény felügyeleti szerve: 
    Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testület 
 
5. Megszűntető szerv neve: 
    Szentes Város  Önkormányzat Képviselő-testület 
 
6. Megszűntetés törvényi alapja: 

Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 90.§. (1)c. 
pontja: ”az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban 
teljesíthető.” 

 
7. Az alapfeladat jövőbeni ellátása: 

Az intézmény alapfeladatát a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz.) látja el 2008. július 1-jétől. 

 
8. Jogutódlással kapcsolatos rendelkezések: 

Szentes Város Önkormányzata a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Kft-t jelöli ki. 
 
9. Vagyon feletti rendelkezés joga: 

ingatlan: 123 HRSZ-ú (Művelődési és Ifjúsági Ház),  a 828/1 HRSZ-ú (Galéria),  és a                        
837 HRSZ-ú (Őze Lajos Filmszínház) 

ingó: Leltár szerint nyilvántartott immateriális javak és tárgyi eszközök. 
A hatályos jogszabályok (helyi vagyonrendelet) szerint az önkormányzat gyakorolja. 
A Szentesi  Művelődési Központ vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében jogutódja a 
Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Kft. A jogutódot illetik meg azok a jogok és 
terhelik azok a kötelezettségek, amelyek a Szentesi Művelődési Központot  illették meg és 
terhelték. 
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10. A közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezések: 

Engedélyezett álláshely: 2008. június 30. 19,5 
Engedélyezett álláshely: 2008. július 1. - 
Változás: -19,5 
 
Az intézmény közalkalmazottai az integráció folytán (2008. július 1-jei hatállyal) 
átkerülnek a Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Kft-be, ahol a közalkalmazottak  
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. helyett a Munka Törvénykönyve hatálya alá 
tartoznak. 

 
 
 
 
Szentes, 2008. ……….. 
 
 
 
 
 ..........................................                                          .......................................... 
                              jegyző                                                           polgármester 

 



4. sz. melléklet 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 

kiemelkedően közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság 
 

létrehozása érdekében (továbbiakban: „Társaság") a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény („Gt.”), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban foglalt feltételek szerint: 
 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE 
 
A Társaság cégneve:  
 magyarul                           Szentesi Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű          

Társaság 
Rövidített magyar cégneve: 
Szentesi Művelődési Központ 
NKft. 
 
 

 
 

  
A TÁRSASÁG SZÉKHELYE 

 
Művelődési és Ifjúsági Ház 
6600 Szentes, Tóth J. u. 10-14. sz. 

     
 

A TÁRSASÁG TELEPHELYEI 
 

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ 
6600 Szentes, Kossuth tér 1. sz. 

 
Galéria 
6600 Szentes, Kossuth tér 5. sz. 
 
Őze Lajos Filmszínház 
6600 Szentes, Nagy F. u. 3. sz. 
 

 
 

 
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 
 

Fő tevékenységi köre: 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 
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Egyéb tevékenységi körök: 

 
Alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek (színpadtechnikai 
szolgáltatás, az épületek helyiségeinek bérbe adása, reklámmegjelenések szervezése, 
vállalkozási tevékenységek,  
 

58.11  Könyvkiadás 
18.20   Egyéb sokszorosítás 
47.61 Könyv kiskereskedelem 
68.20 Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
62.03 Számítógép üzemeltetés 
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás 
82.99 Máshova nem sorolt, egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
59.14 Filmvetítés 
90.01 Előadó-művészet 
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 Alkotóművészet 
93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.09 Máshová nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 
 
 

A Társaság engedélyhez kötött tevékenységet csak az engedély birtokában végez. 
 
 

A TÁRSASÁG TARTAMA 
 
A Társaság 2008. július 1. napjától határozatlan időre jön létre. 
 

 
A TÁRSASÁG TAGJA 

Név  Szentes Város Önkormányzata  

Székhely : 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz.  

képviselője:                         Szirbik Imre polgármester  
 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE  ÉS A TAG TÖRZSBETÉTE 
 
 

 
7.1. A Társaság törzstőkéje 500.000.-Ft, azaz ötszáz-ezer forint. 
 

 
 

AZ ÜZLETRÉSZ, AZ ÜZLETRÉSZEK ÁTRUHÁZÁSA 
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 8.1. A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt 
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

 
 8.2. Pótbefizetési és mellékszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn.   
 
8.3. A Társaság saját üzletrészét nem szerezheti meg. 
 
 
 

A TÁRSASÁG FELÉPÍTÉSE 
 

 
A Társaság szervei: az ügyvezető, felügyelő bizottság, könyvvizsgáló 

 

 

AZ EGYEDÜLI TAG HATÁSKÖRE 
 

 
10.1. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 168. § (1) bekezdése 
szerint az egyedüli tag dönt a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben és erről az 
ügyvezetőt írásban köteles értesíteni. 

 
10.2. Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása és ennek körében az 
adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, 

b) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
c) a felügyelő bizottság tagjai megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, 
d) könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, 
e) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját 

tagjával, ügyvezetőjével vagy annak közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § 
b) pont], illetve élettársával köt, 

f) az ügyvezetők, a felügyelő-bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése, 

g) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 
könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése, 

h) elismert vállalatcsoport uralmi szerződése tervezetének jóváhagyása, 
i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, 
j) alapító okirat módosítása, 
k) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása, 
l) mindazon ügyek, amelyeket az alapító okirat vagy a törvény a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, 
n) a társaság belső szabályzatainak elfogadása. 

 
 
 

A HATÁROZATOK KÖNYVE 
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Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást 
vezet (határozatok könyve). A határozatok könyvébe az egyedüli tag betekinthet, az 
azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. Az alapító 
döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más személyeket is érintő döntést hoz – 
az érintettek számától függően -, a döntést az ügyvezető vagy írásban közli az 
érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak a helyi (kerületi) sajtóban való 
közzétételéről, és a Társaság honlapján való megjelenéséről. 

 
 

AZ ÜGYVEZETŐ 
 
 

12.1. A Társaság ügyeinek intézését és harmadik személyekkel szembeni, valamint 
bíróságok, és más hatóságok előtti képviseletét egy vagy több ügyvezető láthatja el. 

 
12.2. Az ügyvezető megbízatása – az alapító döntése szerint – határozott, vagy 
határozatlan időre szól. Az ügyvezetőt az Alapító bármikor visszahívhatja, az 
ügyvezető újraválasztható. A Társaságnak jelenleg egy ügyvezetője van. 
 
 
12.3.  A Társaság ügyvezetője 2008. júlis 1-jétől                            -ig: 

         
Név :  
Lakás: :  
Anyja leánykori neve:  

Az ügyvezető feladatait megbízás keretében látja el.  
 

12.4. Az ügyvezető képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a 
Társaság dolgozóira ruházhatja.  
 
12.5. A Társaság alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe 
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint 
törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági bejelentése az ügyvezető 
kötelezettsége. Az ügyvezető felelősséggel tartozik a bejegyzett jogok, tények és 
adatok pontatlanságából, a bejegyzés elmulasztásából, illetve késedelméből eredő 
minden kárért.  
 
12.6. Az ügyvezető – amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény másként 
nem rendelkezik – köteles az egyedüli tag kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást 
adni, a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni. 
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12.7. Az ügyvezető hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket törvény 
vagy ezen alapító okirat nem utal az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe. Ezek 
többek között: 

a) a határozatok előkészítése és végrehajtása; 
b) határozati javaslatok kidolgozása; 
c) az éves üzleti terv elkészítése; 
d) a mérlegre vonatkozó javaslattétel; 
e) a társaság könyveinek szabályszerű vezetése; 
f) a határozatok könyvének vezetése; 
g) a tagjegyzék vezetése; 
h) eljárás az illetékes cégbíróság előtt 
i)  a Társaság és az Alapító között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától 

számított harminc napon belül az ügyvezetőnek a cégbíróságon a cégiratok 
közé letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó abban az 
esetben, ha a Társaság és az Alapító a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó, a jelen Alapító okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű 
szerződést köt. 

 
 
12.8 Az alapító okirat 12.7. i) pontja szerinti szokásos nagyságrendű szerződés az a 
szerződés, amelynek értéke a  20 M Ft összeget nem haladja meg.  

 
12.9. A Társaság tevékenységének napi irányítását az ügyvezető látja el. Az 
ügyvezető jogosult a Társaság dolgozói felett a munkáltatói jogok gyakorlására.  

12.10. Az ügyvezető más gazdasági társaságnál történő új vezető tisztségviselői 
megbízásáról, annak elfogadásától számított 15 napon belül, míg más közhasznú 
szervezetnél történő vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról előzetesen köteles 
az Alapítót írásban tájékoztatni. 

 

12.11 Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval 
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet 
vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó 
szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul. 

12.12. Az ügyvezető és a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontjában megjelölt közeli 
hozzátartozója nem köthet saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe 
tartozó ügyleteket. 
 
12.13. Az ügyvezető és a fentiekben meghatározott közeli hozzátartozója a 
Társaságnál a Felügyelő Bizottság tagjává és könyvvizsgálóvá nem választható meg. 
Ugyanazon személy nem lehet egyidejűleg az egyszemélyes társaság és az alapító 
gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, illetve Felügyelő Bizottságának tagja, 
könyvvizsgálója. 

 
12.14 Az előbbiekben meghatározott szabályok megszegésével a Társaságnak okozott 
kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkezésétől számított egy éven belül 
lehet érvényesíteni. 
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TAGJEGYZÉK 
 

13.1. Az ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet. A 
tagjegyzéken fel kell tüntetni: 
 

a) az egyedüli tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), anyja nevét 
(cégjegyzékszámát) és törzsbetétét; 

b) a törzstőke mértékét; 
c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és 

mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész átruházásának korlátozására 
vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit. 

 
13.2. A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az 
üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését vagy 
bevonását az ügyvezetőnek át kell vezetnie a tagjegyzéken. Az ügyvezető köteles a 
tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a 
hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket a Társaság 
székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. 

 
CÉGJEGYZÉS 

 
 

A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság írott, előnyomott vagy 
nyomtatott cégnevéhez  

a) ügyvezető önállóan vagy 
b) az ügyvezető által felhatalmazott két munkavállaló együttesen írja alá a 

nevét.  
 

KÖNYVVIZSGÁLÓ 
 
 
15.1. A Társaság könyvvizsgálója: 
 
Név :   …………………………………… 
Cím : …………………………………… 
Cégjegyzékszám:  …………………………………… 
Könyvizsg.eng.szám: ………........................................ 
 
Eljáró  könyvvizsgáló neve :………………………………… 
Cím :  ………………………………….. 
Könyvvizsg.eng.szám: …………………………………… 
Anyja neve :  ………………………………….. 
 
A könyvvizsgáló megbízatása a társaság megalakulásának napjától 2011.                 
napjáig szól  
 
15.2. Az összeférhetetlenségi szabályok 
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Nem lehet könyvvizsgáló: 

a.) a társaság alapítója; 
b.) a társaság vezető tisztségviselője, valamint közeli hozzátartozója; 
c.) a társaság Felügyelő Bizottságának tagja, valamint közeli 

hozzátartozója; 
d.) a társaság munkavállalója, megbízottja és ezek hozzátartozója e 

minőségének megszűnésétől számított 3 évig; 
e.) aki a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, valamint 

ennek hozzátartozója, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. 

 
15.3. A könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 
köteles megőrizni. 
 
15.4. A könyvvizsgáló a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályok illetve a Ptk. 
felelősségi szabályai szerint felel az esetleges tevékenységi körével összefüggő 
károkozásokért. 
 

 
16. Felügyelő Bizottság 

16.1. A társaságnál három tagból álló Felügyelő Bizottság működik.  

16.2.  A Felügyelő Bizottság tagjai a társaság megalakulásának napjától    2011.                        
-ig 

 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
Név: ………………….(cím: ……………………., anyja neve: …………….) 
 

16.3. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 

- A Felügyelő Bizottság tagja - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval 
azonos tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet 
vezető tisztségviselő, Felügyelő Bizottsági tag a társaságéval azonos tevékenységet 
is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha az alapító ehhez hozzájárul.  

- A Felügyelő Bizottság tagja és közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében 
vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. A Felügyelő 
Bizottság tagja és közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál vezető 
tisztségviselővé (ügyvezető) nem választható meg. 
 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki  

a.) az alapító, illetve az alapító jogkörében eljáró személy; 
b.) a közhasznú társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; 
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c.) a közhasznú társaság cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d.) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
A Felügyelő Bizottsági tag más gazdasági társaságnál történő új vezető 
tisztségviselői megbízásáról, annak elfogadásától számított tizenöt napon belül, míg 
más közhasznú szervezetnél történő vezető tisztségviselői megbízás elfogadásáról 
előzetesen köteles az alapítót írásban tájékoztatni. 

 
 

17. ÜZLETI ÉV 
 

A Számviteli Törvénynek (az alapításkor az előtársasági időszakra figyelemmel ) az 
üzleti évre vonatkozó kötelező rendelkezéseit  figyelembe véve a Társaság üzleti éve 
a naptári évnek felel meg.  

 
18. TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 
A Társaság megszűnik, ha: 

a) az egyedüli tag elhatározza jogutód nélküli megszűnését; 
b) az egyedüli tag elhatározza jogutódlással történő megszűnését; 
c) törvényben meghatározott esetben a cégbíróság megszűnteti; 
d) jogszabály így rendelkezik 

 
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén az alapító részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a törzsbetét alapításkori értéke adható ki, az ezt 
meghaladóan megmaradó vagyont az alapító a választása szerinti általa alapított 
közhasznú társaság, illetve közhasznú alapítvány részére adhatja át. 

 
19. Egyéb rendelkezések 

 
19.1. A Társaság hatályos magyar jogszabályok, az Alapító okirat, a Társaság belső 
szabályzatai, illetőleg az Alapító eseti döntése alapján fejti ki tevékenységét. 
 
19.2 Az Alapító köteles szabályzatot alkotni a Társaság vezető tisztségviselői, 
felügyelő bizottsági tagjai és más, az Alapító által meghatározott vezető állású 
munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről. 

A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé a 
Cégbíróságon letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör 
javadalmazásának - így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, 
egyéb juttatásainak - megállapítása. A munkabér alatt a Munka Törvénykönyve 
142/A (3) § bekezdésében foglaltak értendők. 
19.3 A korlátolt felelősségű társaságoknál a taggyűlést megillető jogokat, 
kötelezettségeket a társasági törvény alapján az Alapító gyakorolja, teljesíti. Az 
Alapító képviseletében a Polgármester jár el állandó képviselőként. Az állandó 
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képviselő akadályoztatása esetén, illetőleg ilyen értelmű döntése alapján megbízottja 
jár el. 
 

19.4 Az Alapító – a megválasztással, kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével – a 
hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles az ügyvezető, valamint 
a Felügyelő Bizottság véleményét megismerni. Halaszthatatlan döntés esetében a 
vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, ez esetben 
azonban az ily módon véleményt nyilvánító személy 8 napon belül köteles 
véleményét írásban is az Alapító rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemény, 
vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az 
Alapító határozatával együtt a döntés meghozatalától számított harminc napon belül 
a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

 
               19.5  Az Alapító a véleménykérést tartalmazó okiratot, a kézbesítést igazoló módon 

legalább döntésének meghozatalát megelőző 30. napig köteles eljuttatni az 
ügyvezető; valamint a Felügyelő Bizottság részére. Az ügyvezető, valamint a 
Felügyelő Bizottság véleményét ugyancsak írásban igazolható módon köteles 
legkésőbb az Alapító döntésének meghozatalát megelőző 8. munkanapig az Alapító 
részére eljuttatni. Az Alapító döntéséről köteles az ügyvezetőt, valamint a 
Felügyelő Bizottságot legkésőbb 8 munkanapon belül írásos tájékoztatás 
formájában, a kézbesítést igazoló módon teljes körűen tájékoztatni. 

 

19.6. A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c) 
pontjának 5. pontjában meghatározott kulturális tevékenységet, mint közhasznú 
tevékenységet végzi főtevékenységként. A Társaság tevékenysége olyan közfeladat, 
amelynek ellátásáról a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló1997. évi CXL törvény 76.§ (1) bekezdése és a 79.§-a 
alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

 
19.7 A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban meghatározott 
tevékenységére fordítja. A Társaság a jelen létesítő okirata szerinti tevékenységének 
és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.   
 
19.8. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.    

 

20. BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
 

20.1. A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása az alapító 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
20.2. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

- a számviteli beszámolót; 
- a költségvetési támogatás felhasználását; 



 10 

- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
- a cél szerinti juttatások kimutatását; 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

- a vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
20.3. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 

20.4. A Társaság a közhasznú jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb május 
31-ig köteles a helyi (kerületi) sajtóban közzétenni, a székhelyén a faliújságra 
kifüggeszteni. 

20.5. A jelen közhasznú társaság gazdasági társaságnak nem lehet tagja, ilyen 
társaságban nem szerezhet részesedést. A társaság tagja lehet más közhasznú 
társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja gazdasági társaságnak, és ilyenben nincs 
részesedése. 

  
21. Záró rendelkezések 

 
21.1. Ha Társaság többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító 
okiratot társasági szerződésre módosítani. 

 
21.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Társasági 
jogról szóló jogszabály és a Ptk vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
A jelen létesítő okirat megfelel az Alapítói döntésnek, amely az Alapító Okirat szövegét 
elfogadta a jelenleg hatályos Gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV .tv rendelkezésinek 
megfelelően. 
 
 
Szentes, 2008. ………………………. 
 
 

___________________________ 
Alapító Tag 
képviseli: 

SZIRBIK IMRE 
POLGÁRMESTER 

 
 
Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 


