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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2015. március 26-án tartandó ülésére 

Tárgy: Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti  

            feladatainak átcsoportosítására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető 

Véleményezi:  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Ügyiratszám:  4088 /2015. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. 

törvény 18.§-a értelmében Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 10.§-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:  

 

„A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás 

önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy - az irányító szerv döntése 

alapján - az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E 

rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az 

alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott 

költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet 

alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel 

rendelkezik.” 

 

A 2014. évi XCIX. törvény 52.§-a értelmében pedig az Áht. 111. §-a az alábbi (27) 

bekezdéssel egészül ki:  

„111. … 

(27)A Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi 

XCIX. törvénnyel megállapított10. § (4a) bekezdésének a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 2014.évi XCIX. törvény hatálybalépésekor a 

törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szerv legkésőbb 2015. április 1.-jén kell, 

hogy megfeleljen.” 

 

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár pénzügyi-gazdálkodási feladatait – 

számvitel, a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi adatok 

rögzítése, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus nyilvántartások vezetése, pénzügyi és 

számviteli információszolgáltatás, beszámolás egységes nyilvántartási rendszerben – 

jelenleg a polgármesteri hivatal gazdasági szervezete látja el. Az éves könyvelési tételek 

száma a költségvetési szervre vonatkozóan 2305. A pénzügyi iroda egyik pénzügyi előadója 

végzi jelenleg az intézmény könyvelését a Polgári Szolgáltató Központ és a Polgári 

Polgármesteri Hivatal könyvelési és beszámoló illetve egyéb havonkénti adatszolgáltatási 

kötelezettség mellett. Az intézmény házipénztári, banki átutalási feladatait, a számlázási 

tevékenységet, a tárgyi és kis értékű eszközök nyilvántartását, az Áfa bevallást a Pénzügyi 

Iroda adott tárgyú feladatokat ellátó munkatársa végzi a hivatal gazdasági szervezetéhez 

tartozó két önkormányzat és további három intézmény ezen feladatai mellett. 

 

Javaslom, hogy az intézmény gazdasági szervezeti feladatainak ellátása a Városgondnokság 

gazdasági szervezetéhez kerüljön átcsoportosításra.  



2 

 

A Városgondnokság alapító okiratának módosítása nem szükséges, mivel az  jelenleg is 

tartalmazza a „013360 Más szervek részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, 

egyéb szolgáltatások”  tevékenységet. 

A javaslat elfogadása esetén - a feladat nagyságrendjét megvizsgálva - létszám 

átcsoportosítása nem indokolt, az átvevő intézményen belül munkakörök közötti 

átrendezéssel valósulhat meg a gazdálkodási feladat teljes körű ellátása.  

 

A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének VI. fejezetében a gazdasági szervezet működésének 

szabályozásából az önállóan működő intézmények köréből az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár szövegrész törlésre kerül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2015. március 16. 

Tisztelettel:  

Tóth József 

polgármester 

 

Határozati javaslat 

…/2015. (III.26.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre Művelődési 

Központ és Könyvtár gazdasági szervezeti feladatainak átcsoportosítására módosítására 

irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja Az  

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10.§ (4a) 

bekezdésében foglaltak alkalmazásának kötelezettségét a Polgár Város 

Önkormányzatának Városgondnoksága intézmény vonatkozásában. 

 

2. A Képviselő-testület az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági 

szervezeti feladatainak ellátását a Polgári Polgármesteri Hivataltól a 

Városgondnoksághoz csoportosítja át. 

 

3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének VI. fejezetében a 

gazdasági szervezet működésének szabályozásából az önállóan működő intézmények 

köréből az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár szövegrészt törli. 

 

4. A Képviselő-testület felhívja a Városgondnokság vezetőjét hogy a 2. pontban 

foglaltak miatt szükséges SZMSZ módosítást a soron következő ülésre készítse elő.  

 

5. A Képviselő-testület a 2.pontban foglalt döntéséhez kapcsolódóan az érintett 

intézmények gazdasági szervezeteinek létszámát változatlanul hagyja.  

 

6. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2015. április 1. 

Felelős: Tóth József polgármester 


