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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2007. (VI. 26.) Kt. határozatával az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 89. § (1) bekezdésében
foglaltak, alapján 2007. augusztus 30. napjától a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
tevékenységi körét az állami feladat hatékonyabb ellátása érdekében átszervezte, a Szász
Márton Általános Művelődési Központból kiváló közművelődési feladatellátással kibővítette.
A feladatbővülés követően az intézmény, a következő nevet viseli:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
Székhely: Tapolca, Batsányi János u. 1.
Fenntartó: Tapolca Város Önkormányzata
A közművelődési feladatellátás a következő telephelyeken működik
Tamási Áron Művelődési Központ
Telephely: Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Csobánc Művelődési Ház
Telephely: Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
Tapolca Város Önkormányzata, mint az alapító jogutódja az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. (továbbiakban Átv.)
88. § (3) bekezdése értelmében
A költségvetési szerv alapításáról alapító okiratban, megszüntetéséről megszüntető
jogszabályban, határozatban, okiratban (a továbbiakban együtt: megszüntető okirat) kell
intézkedni. Az alapító okiratnak tartalmaznia kell a költségvetési szerv nevét, székhelyét,
állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, gazdálkodási jogkörét, felügyeleti szervét, az
alapító szerv nevét, a költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendjét, az ellátható
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vállalkozási tevékenység körét és mértékét. A megszüntető okiratnak tartalmaznia kell a
költségvetési szerv nevét, székhelyét, felügyeleti szervét, a megszüntető szerv nevét, az
esetleges jogutódlással kapcsolatos rendelkezéseket, valamint azt a tényt, hogy a költségvetési
szerv megszüntetésére e törvény mely rendelkezése alapján került sor.”
89. § (1) „Az alapító a költségvetési szervet feladatváltoztatás, …céljából - az alapító okirat
módosításával egyidejűleg - átszervezheti vagy módosíthatja tevékenységi körét.
(2) A költségvetési szerv saját döntésével az alapító által meghatározott feladat-, illetékességi
és működési körét nem változtathatja meg.
90. §.(2) „A költségvetési szerv megszüntetése vagy átszervezése esetén az alapításra
megállapított szabályok szerint kell eljárni.”
Közművelődési feladatellátás:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. Törvény 78. § (1) bekezdése értelmében „A települési önkormányzat a
közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatóság érdekében közösségi színteret,
illetve közművelődési intézményt biztosít.”
A város közművelődési feladatellátásának átszervezését az alábbiak miatt indokolt.
Bár rövid volt az idő, de fel kellett ismerni, hogy az alapfeladatok tisztázása után az
átszervezés újra gondolása szükséges, és nem szabad hagyni egy rossz struktúrát
megkövesedni.
A 2007. augusztusi, a Wass Albert Könyvtár, Múzeum és a Közművelődési Központ
összevonása óta eltelt időszak bebizonyította, hogy az eltérő tevékenységi körök
összekapcsolása nem hozta meg a várt eredményt. A két intézményben folyó munka jellege
teljesen eltérő.
A könyvtár, amelynek tevékenysége már a múzeummal való összevonás után is átgondolásra
szorult, a további bővítést nem bírja el. A könyvtár és a múzeum igaz, hogy a jelenben
működik, de gyűjteményével, szolgáltatásaival a jövőt építi (közgyűjtemény). A kistérségi
feladatellátás vállalása, amely szakmailag inkább illeszthető az alaptevékenységéhez
nagymértékben megnövelte az eddig végzett munkát. Ez a tevékenység várhatóan a jövőben
is támogatott lesz, hiszen az uniós trendek is ebbe az irányba mutatnak.
A művelődési házak tevékenysége a jelenben a jelennek szól, ezért működése jobban
illeszthető a város egyéb rendezvényeit már évek óta sikeresen megszervező Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-hez.
A felvázolt elképzeléssel megvalósulni látszik az a régóta áhított igény, miszerint a város
kulturális élte, rendezvényei, megfelelve a kor igényeinek összehangoltabbak,
átgondoltabbak, jobban finanszírozhatóbbak lesznek.

Tapolca Város Önkormányzata az Átv. 89. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2008. február
1. napjával átszervezi:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
Székhely: 8300 Tapolca, Batsányi János u. 1.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önálló gazdálkodó költségvetési szervként
működő könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatot ellátó intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
2008. február 1-jétől Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központból
kiválik a közművelődési feladatellátás. 2008. február 1-jétől a Wass Albert Könyvtár,
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Múzeum és Közművelődési Központ átszervezésével létrejön egy könyvtári és múzeumi
feladatokat ellátó intézmény, melynek a neve Wass Albert Könyvtár és Múzeum. A
közművelődési feladatellátás, pedig átkerül a Tapolca Város Önkormányzata 100 %-os
tulajdonú, egyszemélyes korlátolt felelősségű társasága a Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-hez, természetesen ezzel a tevékenységgel a Kft. feladatellátása kibővül.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 81. §-ának (1) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet hatálya
alá tartozó közművelődési intézmény létesítése, átszervezése esetén a testületi döntés
meghozatala előtt 30 nappal a minisztérium véleményét be kell szerezni és annak tartalmát a
testülettel ismertetni kell. A (2) bekezdés alapján a minisztérium a megkereséstől számított 30
napon belül nyilváníthat véleményt.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. tv. 74. § szerint „a közművelődési intézmény szerepét betöltheti:
a) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve
gyermekház, faluház,
b) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános művelődési
központ,
c) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó önálló vagy
többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény,
d) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok
közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül.
79. § (1) A települési önkormányzat az önkormányzati rendeletben meghatározott
közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek megfelelő jogi
személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást köthet.
(2) A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az elvégzendő közművelődési szolgáltatást és annak díját,
b) a közművelődési tevékenységben érintettek körét,
c) az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatásokat,
d) a közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartamát és
rendszerességét, a közösségi színtér, illetőleg közművelődési intézmény közművelődési célú
minimális nyitvatartását;
e) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit,
f) közművelődési feladat megvalósításában közreműködőktől megkívánt szakképzettséget.
(3) A közművelődési megállapodást a helyben szokásos módon kell közzétenni.
Tapolca Város Önkormányzata a helyi közművelődésről …./2007. (XII. ) Kt. Rendeletben
szabályozza, hogy a közművelődési feladatellátás megszervezését közművelődési
megállapodás megkötésével is biztosíthatja.
Tapolca Város Önkormányzata „Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft”
tevékenységi körének kibővítésével egy időben közművelődési megállapodást köt a Kft- vel a
helyi közművelődésről szóló rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásra.
A „Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft” tevékenységi körének bővítése maga
után vonja az alapító okiratának (társasági szerződésének) módosítást

Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által működtetett intézmények a
rendezvények, szolgáltatások széles skáláját biztosítja Tapolca város lakosságának. A Városi
Rendezvénycsarnok a különböző sporteseményeken túl, a befogadó képességét figyelembe
véve, több városi közművelődési rendezvénynek adott már otthont. A több ütemben felújított
Városi Mozi és Teleház, nem csak az internetet használni kívánok és mozi látogatók számára
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áll nap, mint nap nyitva, de az esetlegesen a vetítésekkel összefüggő kulturális
rendezvényeknek is helyt ad.
A város legtöbb kulturális, művészeti és közművelődési rendezvényeit szervező lebonyolító
Tamási Áron Művelődési Központ és a diszeli városrészben található Csobánc Művelődési
Ház működtetése Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft keretei között
mindenképpen a közművelődéshez szorosan kapcsolódó köztevékenységek összehangoltabb
működését eredményezheti.
A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vállalja, hogy valamennyi a Tamási Áron
Művelődési Központban és a Csobánc Művelődési Házban dolgozó továbbfoglalkoztatását az
átvételkor garantálja, meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt.

Mellékletek:
Szakvélemények, vélemények
Az intézményi átszervezés előkészítése során beszerzett dokumentumok:
1. Megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleménye.
2. Intézmény:
az intézmény alkalmazotti közösségének véleménye
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény81. § (1 ) bekezdése alapján
3. OKM Miniszteri szakvélemény (közművelődési főosztály)
Az 1-3. pont alatt nevezett szakvélemények, illetve vélemények az előterjesztés kiküldésének
időpontjában még nem álltak rendelkezésünkre. A bizottsági ülésekig, de legkésőbb a
Testületi ülésig az előzetes egyeztetés alapján várhatóan megérkeznek.
4. melléklet: a Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának tervezetét tartalmazza az
alábbiak szerint:
A tervezetben áthúzással jelöltük azokat a részeket, melyeket törölni kell és dőlt vastagított
betűvel a kiegészítéseket. Az álló betűk a változatlanul maradó szöveget jelzik.
A módosított alapító okiratot és a módosítást elfogadó képviselő-testületi határozatot a MÁK
Veszprém Megyei Területi Igazgatósághoz a törzskönyvi nyilvántartás adatainak átvezetése
érdekében meg kell küldeni.
5. melléklet: Tapolca Városi Kereskedelmi, Közművelődési és Szolgáltató Kft - vel kötendő
közművelődési megállapodás tervezetét tartalmazza.
6. melléklet: Tapolca Városi Kereskedelmi, Közművelődési és Szolgáltató Kft Társasági
szerződésének tervezetét tartalmazza az alábbiak szerint:
Alapító okirat tervezet:
4. Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Alapító okirat (Társasági szerződés) tervezet:
6. Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
89. § (1) bekezdése értelmében a feladatok célszerűbb megszervezése
és ellátása érdekében fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár,
Múzeum és Közművelődési Központ átszervezését rendeli el.
Ennek keretében foglaltak alapján átszervezi:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
(könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatokat ellátó intézmény)
Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata
A átszervezésre kerülő intézményből kiválik a közművelődési
feladatellátás, ennél fogva a könyvtári és múzeumi feladatokat ellátó
intézmény neve:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Székhely: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester
II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. február 1.
napjától Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft –vel
kötendő közművelődési megállapodással látja el a közművelődési
feladatait. A közművelődési megállapodás a határozat mellékletét
képezi, melyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogad.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a közművelődési megállapodás
megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester
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III.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a költségvetésébe
beépíti a közművelődési feladatellátás költségeit.
A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vállalja, hogy
2008. február 1. napjától a Tamási Áron Művelődési Központban és a
Csobánc
Művelődési
Házban
valamennyi
dolgozó
továbbfoglalkoztatását az átvételkor garantálja, meglévő bérükkel és
szerzett jogaikkal együtt.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester
IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum alapító okiratát a melléklet szerinti formában
és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a módosított alapító okiratot az
elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére küldje
meg.
Határidő: 2008. február 1.
Felelős: jegyző
V.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft alapító okiratát (Társasági
szerződését) a melléklet szerinti formában és tartalommal a taggyűlés
elé terjessze be és az elfogadott társasági szerződést a cégbíróságra
módosítás céljából küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester
VI.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, és az érintett intézmények vezetőit, az
átszervezéssel kapcsolatos intézkedések megtételére
Határidő:
Felelős:

2008. február 1.
polgármester

Tapolca, 2007. december 14.
Ács János polgármester nevében:

Sólyom Károly sk.
alpolgármester
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4. számú melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. §-ában és a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 64-68. §-ában foglaltak, valamint a 187/2007. (VI. 26.) Kt. határozat alapján Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár, és Múzeum és
Közművelődési Központ alapító okiratot a következő szerint határozza meg:
1. Az intézmény megnevezése:

Telephelyei:

2.

Wass Albert Könyvtár, és Múzeum és
Közművelődési Központ
Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Városi Múzeum
8300 Tapolca, Templomdomb 8.
Múzeum raktár
8300 Tapolca, Mónus Illés u. 7.
Csobánc Művelődési Ház
8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.

Az intézmény alapításának időpontja: 1956. 01. 01.
Alapítója:

Veszprém Megyei Tanács Végrehajtó
Bizottsága
Veszprém, Lenin tér 5.

Fenntartója:

Tapolca Város Önkormányzata
Tapolca, Hősök tere 15.

Felügyeleti szerve:

Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Könyvtárszakmai szempontból az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár
(8200 Veszprém, Komakút tér 3.)
Szakmai múzeológiai szempontból a Veszprém
Megyei
Múzeumi
Igazgatóság
(8200
Veszprém, Erzsébet sétány 1.)
Közművelődési szempontból a Magyar
Művelődési és Képzőművészeti Lektorátus
(Budapest, I. ker. Corvin tér 8.)

3.

Az intézmény típusa:

Közgyűjtemény; nyilvános közkönyvtár
Közművelődési feladatot ellátó intézmény

4.

Az intézmény alaptevékenysége:

92310 Könyvtári, levéltári tevékenység
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Az intézmény kiegészítő tevékenysége: 92320 Múzeumi tevékenység,
kulturális örökség védelem
Működési engedély száma, kelte:
M/d/57 (1997. IV. 5./1997. 04. 09.)
92180

Közösségi - Művelődési tevékeny

5. Szakfeladatok száma és megnevezése:
22111-5
75192-2
75195-6
92181-5
92312-7
92321-5
6.

Könyv- és zenemű kiadás
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek
Művelődési központok, házak tevékenysége
Közművelődési könyvtári tevékenység
Múzeumi tevékenység

Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

7.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő jogosítványai:
Részben önállóan gazdálkodó, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek
pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal (8300
Tapolca, Hősök tere 15.) látja el.

8.

A feladatellátást szolgáló vagyon:
Tapolca Város Önkormányzata által használatba adott ingatlan, ingó és egyéb vagyon.
A gazdálkodáshoz rendelkezésre álló vagyon értékét a számviteli nyilvántartások
alapján elkészített éves mérleg, a vagyoni állapotot az intézmény mindenkori éves
leltára tartalmazza.

9.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
A rendelkezésre álló vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon
használhatja a vonatkozó központi, és a tulajdonosi jogszabályoknak megfelelően.

10. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
Az intézmény önálló jogi személy. Vezetője az igazgató, akit Tapolca Város
Önkormányzata 5 éves határozott időre bíz meg.
11. Záradék:
Az alapító okiratban foglaltakat 2007. augusztus 30. 2008. február 1. napjától kell
alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a 2007. március 30-án 2007. augusztus 30. kiadott alapító
okirat hatályát veszti.

Tapolca, 2007. február 1.
Á c s János
polgármester
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5. számú melléklet

Tervezet
KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről:
Tapolca Város Önkormányzata, (székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.), mint
feladatátadó (a továbbiakban: Feladatátadó) Képviseli: Ács János polgármester,
másrészről a
Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., (székhely: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
cg.:……………….., adószám: ……………………), mint feladatellátó (a továbbiakban:
Feladatellátó) Képviseli: Rédli Károly ügyvezető igazgató (an. Fischer Margit) 8300
Tapolca, Csokonai u. 11. szám alatti lakos között, Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének …/2007. (XII.01.) Kt. határozata alapján az alábbi feltételek szerint:
Tapolca Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásokról
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. §-ában
kapott felhatalmazás alapján alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló
…/2007. (XII. 21.) Kt. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), amely a 4. § alatt határozza meg
a Feladatellátó által kötelezően ellátandó helyi önkormányzati közművelődési feladatokat és a
Rendelet 5. §(1)-(6) bekezdése alatt határozza meg a Feladatellátó által kötelezően ellátandó
helyi önkormányzati közművelődési feladatok ellátásának módjait.
1. Feladatátadó és Feladatellátó rögzítik, hogy 2008. február 01. napján közművelődési
megállapodást kötöttek határozatlan ideig terjedő időtartamra.
2. Feladatátadó megbízza a Feladatellátót a Rendelet a 4. § és az 5.§ (1)-(6) bekezdésben
meghatározott közművelődési feladatok ellátásával, jelen megállapodás 1. számú
melléklete szerint.
3. Feladatellátó vállalja, hogy a 1. mellékletben meghatározott feladatait.
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Csobánc Művelődési Ház
8297 Tapolca - Diszel, Szabadság u.1.
Tapolca Városi Rendezvény Csarnok
8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
Városi Mozi
8300 Tapolca, Fő tér 1.
telephelyeken végzi.
4. Feladatellátó vállalja, hogy a 1. mellékletben meghatározott közművelődési
tevékenységeket megszervezi, melyeket évente közösen felülvizsgálnak.
5. A támogatás kizárólag a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott közművelődési
tevékenység megvalósításának céljára fordítható.
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A támogatás összegét Feladatellátó a fentiekben meghatározott céltól eltérően
nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás
összege bármilyen adó(ÁFA), illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére.
A Feladatellátó kijelenti, hogy
 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vámvalamint TB járulék tartozása) nincs.
 Az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő és ki nem
egyenlített fizetési kötelezettsége nincs.
 Csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
6. Feladatátadó a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott közművelődési
tevékenységi cél megvalósítására a megállapodáshoz évente csatolt mellékletben
részletezett feladatok teljesítéséhez szükséges önkormányzati díjtétel összegéig vissza
nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Feladatellátó részére.
7. A kifizetés négy részletben, negyedévente, tárgy negyedév 3. hónapja 20-ig
pénzátutalással történik a Feladatellátó ……………számú számlájára.
8. Feladatellátó vállalja, hogy az átadott közművelődési feladat szakszerű ellátására az
alaptevékenységnek megfelelő szakembert biztosít. E megállapodás elválaszthatatlan
részét képezik a Feladatellátó által alkalmazott személy/ek szakképzettségét igazoló
dokumentumok, diploma másolatok. (2. számú melléklet)
9. Feladatellátó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a közművelődési megállapodás
teljesítéséből eredő közművelődési programjainak a helyi lakossághoz történő
eljuttatásáról a helyi médián keresztül is.
10. Feladatellátó tudomásul veszi, hogy a Feladatátadó az átadott feladat és szolgáltatás
ellátásának minőségét jelen megállapodás időtartama alatt folyamatosan ellenőrizheti.
11. Feladatellátó köteles az általa ellátott közművelődési tevékenység elvégzéséről
szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni és mindkettőt megküldeni Feladatátadó
részére a negyedévet követő hónap végéig.
Feladatellátó köteles a negyedéves beszámolók alapján a tárgyévet követő hónap
végéig éves összegző beszámolót készíteni, melyet a Feladatátadó elküld a
Pénzügyminisztériumba a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére.
Elszámolás esetén köteles az alábbi bizonylatokat benyújtani:
 Szakmai és formai szempontból kifogástalan számla másolatok.
 A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a rendezvény megvalósulásának
tényét és a programon részvevők számát.
Az eredeti okmányok megtekintése igény esetén helyszíni ellenőrzés során, illetve
bekéréssel, egyeztetett időpontban történik.
Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem estén a Feladatellátó
köteles a támogatási összegnek a késedelem napjától számított jegybanki alapkamat
megfelelő kötbért megfizetni. A Feladatátadó ………………..számú számlájára.
12. Feladatellátó köteles a támogatás összegét elkülönítetten kezelni, illetve nyílván
tartani, arra figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a
Feladatátadó megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
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13. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség – amennyiben az a
Feladatellátónak felróható okból történik- a Feladatellátót terheli.
14. A támogatás a mindenkor hatályos Közbeszerzési Törvény és az ÁFA Törvény
szabályai szerint használható fel.
15. Feladatátadó jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt
célt az általa megbízott személy, valamint közművelődési szakértői engedéllyel
rendelkező szakember közreműködésével ellenőrizni, ennek során Feladatellátótól az
ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a Feladatellátónál
előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.
16. A felek jogosultak a jelen megállapodást 3 (három) hónapos felmondási idővel
megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.
17. Feladatellátó szerződésszegése estén Feladatátadó jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Feladatellátó köteles
a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított jegybanki alapkamatnak
megfelelő kötbérrel növelten) a Feladatátadó ……………………számú számlájára, a
felmondást követően haladéktalanul visszafizetni.
Szerződésszegésnek minősül különösen:
 A támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása.
 A vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése.
 Valótlan adatok, tények, körülmények közlése.
 Az elszámolási kötelezettség megszegése.
 Az ellenőrzés akadályoztatása.
 A jogszabályok nyilvántartási kötelezettségek, valamint – ismételt felszólítást
követően – a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása.
18. Jelen megállapodás mellékletét képezi a Feladatellátó ………………….számú
számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó – a
Feladatellátó bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél”.
Feladatátadó az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal
gyakorolhatja.
19. Amennyiben a Feladatellátó – neki fel nem róható okból- nem tudja teljesíteni jelen
megállapodásban foglalat kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Feladatátadót
értesíteni, és ezzel egyidejűleg a döntéshozóhoz írásban benyújhat program, illetve
határidő módosítási kérelmet.
Amennyiben erre nem kerül sor, a Feladatellátó haladéktalanul köteles a támogatási
összeget, illetve maradványát zárolni, és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a
támogatás összegét a Feladatátadó …………………………..számú költségvetési
elszámolási számlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi
elszámolást készíteni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről,
tényezőkről a pályázó a Feladatátadót haladéktalanul írásban értesíti.
20. Feladatellátó jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy:
 Az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználást, jelen megállapodást,
és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat.
 Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A §-ából fakadó
kötelezettségnek eleget téve a Feladatátadó- Tapolca Város Önkormányzata
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költségvetéséről szóló 2/2007 (II. 14.) Kt. rendelete 14. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint- kettőszázezer forintot elérő összegű, nem normatív, céljellegű, működési,
fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek jelen megállapodásban foglalat
közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, támogatott program
időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza( www.tapolca.hu).
A Ptk. 81. § (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás
felhasználásával adat, valamint azaz adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
Kérésre a Feladatellátó a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése
alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles
tájékoztatást adni.
A Feladatellátó Kft. Köteles a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatásági engedélyek, Alapító Okirat)
bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség
esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

21. Feladatellátó jogosult a megállapodás keretében elvégzett szolgáltatásaiért térítési
díjat megállapítani és beszedni, mely Feladatellátót illeti. A többletbevételek
felhasználása a felek közös megegyezése alapján történik
22. Feladatellátó a Feladatátadó hozzájárulása nélkül az átadott önkormányzati feladatot
sem részben, sem egészben másra át nem ruházhatja.
23. Feladatátadó kötelezi magát arra, hogy jelen közművelődési megállapodást a helyben
szokásos módon közzéteszi.
24. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Jogvita esetén a szerződő felek a Tapolcai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
A közművelődési megállapodásban írtakat felek elolvasást követően jóváhagyólag, mint
akaratukkal mindenben egyezőt aláírásukkal látják el.
Tapolca, 2008. február

Tapolca Város Önkormányzata
Feladatátadó
Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly
alpolgármester

Ellenjegyezte:

Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Feladatellátó
Rédli Károly
ügyvezető igazgató

Dr. Imre László
Tapolca Város Jegyzője
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6. számú melléklet
Alapító okirat egységes szerkezetben
(Tervezet-2007.dec.03.)
Tapolca Város Önkormányzata Tapolca, Hősök tere 15. (képviselője: Ács János
polgármester) a 2006. évi IV. tv. rendelkezéseire figyelemmel az egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaság alapító okiratát a xxxx. xx. xx. napjával az alábbiak szerint kívánja
egységes szerkezetbe foglalni.
1./ A társaság cégneve:
A társaság cégneve: Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság.
Rövidített cégnév: Tapolca Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
2./ A társaság székhelye és telephelyei:
A társaság székhelye: 8300 Tapolca, Fő tér 1.
A társaság telephelyei:
8300 Tapolca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Piaccsarnok 2503. hrsz.
8300 Tapolca, Sümegi u. 40.
8300 Tapolca, Batsányi tér, Malom-tó 24. hrsz.
8300 Tapolca, Fő tér 1.
8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
8300 Tapolca, Batsányi u. 736. hrsz.
8300 Tapolca, Keszthelyi út, Honvéd-pálya, 1896. hrsz.
8300 Tapolca, Sümegi út, rutin-pálya, 1936. hrsz.
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
8300 Tapolca-Diszel, Szabadság u.1.
3./ A társaság alapítójának neve és címe:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.
4./ A társaság tevékenységi köre:
Fő tevékenységi kör:
70.20.03 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
01.41.03 Növénytermelési szolgáltatás
22.11.03 Könyvkiadás
22.15.03 Egyéb kiadás
22.22.03 Máshova nem sorolt nyomás
22.24.03 Nyomdai előkészítő tevékenység
22.31.03 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.32.03 Videofelvétel-sokszorosítás
22.33.03 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
52.48.03 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem
52.62.03 Piaci kiskereskedelem
52.63.03 Egyéb, nem bolti kiskereskedelem
55.10.03 Szállodai szolgáltatás
55.21.03 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás
55.40.03 Bárok, hasonló vendéglátás
63.12.03 Tárolás, raktározás
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71.40.03 Fogyasztási cikk kölcsönzése
72.10.03 Hardver-szaktanácsadás
72.30.03 Adatfeldolgozás
72.60.03 Egyéb számítástechnikai tevékenység
74.40.03 Hirdetés
74.70.03 Takarítás, tisztítás
74.87.03 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
74.85.03 Titkári, fordítói tevékenység
80.42.03 Máshova nem sorolt felnőtt-, és egyéb oktatás (iskolarendszeren kívüli oktatás)
90.03.03 Szennyeződésmentesítés
92.13.03 Mozgóképvetítés
92.31.03 Alkotó és előadóművészet
92.32.03 Művészeti kiegészítő tevékenység
92.34.03 Máshova nem sorolható, egyéb szórakoztatás
92.61.03 Sportlétesítmények működtetése
92.62.03 Egyéb sport tevékenység
92.72.03 Máshova nem sorolható, egyéb szabadidős tevékenység
93.01.03 Mosás, tisztítás
93.04.03 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.05.03 Máshova nem sorolt, egyéb szolgáltatás
5./ A társaság jegyzett tőkéje:
A társaság jegyzett tőkéje 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió Ft pénzbeli hozzájárulás.
A társaság pénzbeli betéte a Kft. rendelkezésére állt az alapítással egyidejűleg, tekintettel arra,
hogy a jogelőd gazdasági társaság felhalmozott vagyonából, eredménytartalékából
rendelkezésére állt a vagyon.
6./ A társaság ügyvezetője:
A társaság ügyeinek intézését, képviseletét Rédli Károly (an. Fischer Margit) 8300 Tapolca,
Csokonai u. 11. szám alatti lakos látja el, aki e megbízást ezennel elfogadja.
Ügyvezető kijelenti, hogy a társasági törvény 23. § és 25. §-aiban meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn.
Az ügyvezető megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Az ügyvezető megbízatását
munkaviszonyban látja el.
Ügyvezető köteles a társaság alapításának, módosításának cégbírósági bejelentésére.
A társaság ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles megőrizni.
Ügyvezető köteles a társaság alapítója részére felvilágosítást adni, üzleti könyvbe, iratokba
betekintési lehetőséget biztosítani.
A társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogot a tisztségviselő gyakorolja.
A társaság ügyvezetését az elvárható fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles ellátni.
A jogszabályok, a társasági szerződés illetve az alapítói döntések, valamint az ügyvezetési
kötelezettségek vétkes megszegésével a Kft-nek okozott károkért ügyvezető a polgári jog
szabályai szerint felel a társasággal szemben.
Ügyvezető megbízatása megszűnik:
- megbízás időtartamának lejártával,
- visszahívással,
- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
- lemondással,
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elhalálozással.

7./ Cégjegyzés módja:
A cégjegyzés módja önálló.
Ennek megfelelően a cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy
előnyomtatott cégnév alá az ügyvezető önállóan írja nevét hiteles aláírási címpéldányának
megfelelően.
8./ Alapító döntési jogköre:
Az egyszemélyes társaságra figyelemmel a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben alapító
dönt és erről az ügyvezetőt írásban köteles értesíteni.
Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a társaság gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása, az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntéssel együtt
- pótbefizetés elrendelése és visszatérítése
- osztalék előleg fizetésének elhatározása
- ügyvezető megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, ügyvezető feletti
munkáltatói jogkör gyakorlása
- könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása
- olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amit a társaság ügyvezetőjével vagy
annak közeli hozzátartozójával köt
- ügyvezető ellen kártérítési igény érvényesítése
- a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása
- társasági szerződés módosítása,
- osztalékelőleg fizetésének elhatározása,
- elővásárlási jog gyakorlása a társaság által,
- elővásárlásra jogosult személy kijelölése,
- üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása,
- eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
- a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának, könyvvizsgáló által
történő megvizsgálásának elrendelése,
- törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása,
- törzstőke emelés esetén az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése,
- törzstőke felemelésekor illetve elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása.
9./ Alapító tudomásul veszi, hogy egyszemélyes társasága a saját üzletrészét nem szerezheti
meg.
Ha az egyszemélyes társaság az üzletrészek felosztása, vagy törzstőke felemelése folytán új
taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot
társasági szerződésre módosítani.
10./ A társaság könyvvizsgálója:
Kövecses Jenő (an. Borbély Jolán) 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 102. sz. alatti lakos.
Kamarai tagsági száma: 000701.
A könyvvizsgáló megbízatása öt évre szól.
Könyvvizsgáló köteles ellenőrizni a társaság számviteli törvény szerinti beszámolóinak
valódiságát és jogszabályszerűségét.
Könyvvizsgáló betekinthet a Kft. könyveibe, a társaság tagjaitól, tisztségviselőjétől,
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áru
állományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
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Könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
11./ A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ezennel kijelenti, hogy teljes körű
jogutóda a Tapolcai Piac Kereskedelmi és Közművelődési Betéti Társaságnak.
12./ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.
13./ A KFT a tevékenységét a cégbejegyzést követő napon kezdte meg.
Egységes szerkezetbe foglalva:
Tapolca, ………………... napján.

Tapolca Város Önkormányzata
alapító
Ellenjegyezte:
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