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Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ 
átszervezése 

 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Helyben 

 
 
            Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. január 21-én megtartott ülésén 
első olvasatban tárgyalt „A város kulturális és közművelődési intézményei működésének 
áttekintése, a feltételek racionálisabb hasznosításának programja” témájú előterjesztésről. 
  
Az 1997. évi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
CXL. törvény 81. § (1) szerint 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 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztályára elküldtük a véleménykérő 
levelünket, - az első olvasatú testületi előterjesztést és az 5/2011. (I.21.) Kt. számú határozatot 
is mellékelve - a művelődési központ átszervezésével kapcsolatban.  A Közművelődési 
Főosztály álláspontja szerint az önkormányzati döntést követő véleményezést feleslegesnek 
látják, mert szerintük a vonatkozó törvény azért biztosít számukra véleményezési jogosultságot, 
hogy befolyásolni tudják a Tisztelt Képviselő-testület határozathozatalát. A Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya ezen anyag 
beterjesztéséig nem tett észrevételt Szentes Város Önkormányzata 5/2011. (I.21.) Kt. számú 
határozatával kapcsolatosan. 
 
Mivel első olvasatú anyagról volt szó, így az abban foglaltak a Képviselő-testület azon elvi 
álláspontját tükrözik, amelyben kifejezi szándékát, hogy a minisztériumi támogató nyilatkozat 
kézhezvételét követően kíván végleges határozatot hozni az intézmény átszervezéséről.  
 
Az eltérő jogértelmezés miatt javaslom a véleménykérő levél ismételt megküldését a határozati 
javaslatban foglaltak figyelembevételével. 
 
Az átszervezés időpontjával kapcsolatban a Szentesi Művelődési Központ vezetése azzal a 
kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez, hogy az intézmény átszervezésének tervezett 
időpontja 2011. július 1-je legyen.  
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A kérésüket az alábbiak szerint indokolták: 
Az intézmény a TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0038 „Építő közösségek, közművelődési intézmények 
az életfogytig tartó tanulásért” című pályázat nyerteseként bonyolítja a pályázati cél 
megvalósítását. A projekt 2011. június 30-án ér véget, addig minden pénzügyi műveletet le kell 
bonyolítani. Ha közben az intézményt átszervezik, a változást mindenképpen be kell jelenteni a 
támogatónak, az összes szerződést, dokumentumot módosítani kell, és a pályázat utolsó 
támogatási részletét a dokumentumok átfutása miatt sokkal később kapja meg az intézmény.  
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé. 

 
……2011. (III.25.) Kt.  
Tárgy: A Szentesi Művelődési Központ átszervezése 
 

Határozati javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentesi Művelődési Központ 
átszervezése tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Közművelődési Főosztályára küldjön véleménykérő levelet a művelődési központ tervezett 
átszervezésével kapcsolatban. 

 
2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a minisztériumi válaszlevél 

kézhezvételét követően, a törvényben rögzített határidőket figyelembe véve kíván végleges 
döntést hozni a Szentesi Művelődési Központ átszervezéséről. 

 
3. A Képviselő-testület, a tervezett átszervezés időpontjának későbbi meghatározásakor 

figyelembe veszi a Szentesi Művelődési Központ - folyamatban lévő pályázata kapcsán - 
benyújtott kérését. 

 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: a közművelődésért felelős alpolgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Szentes Város Alpolgármestere 
3. Szentesi Művelődési Központ 
4. Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5. Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 

 
Szentes, 2011. március 8. 
 
 
 
        Karikó-Tóth Tibor 
                                                                                     alpolgármester 


