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Elıterjesztés 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010. november 18-i ülésére 

 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
A Közgyőlés 189/2010. (04.29.) számú határozatának C. pontjában a Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet létrehozásáról döntött. A 233/2010. 
(06.10.) számú határozatban és a 416/2010. (11.04.) számú határozatban pedig két 
kulturális intézmény, a Pécsi Galéria és Vizuális Mővészeti Mőhely, valamint a Pécsi 
Kulturális Központ gazdálkodási önállóságát megszüntette és gazdálkodási 
feladatainak ellátására az Elszámoló Szervezetet jelölte ki. 
 
A változásokat az intézmények alapító okiratában fel kell tüntetni. 
 
Az alapító okiratok módosítását a közgyőlés döntésein kívül jogszabályváltozások is 
indokolják.     
 
Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve 
módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 66. § (1) bekezdésének a.) pontja a 
Státusztörvényt 2010. augusztus 15. napjától hatályon kívül helyezte, egyúttal 
módosította az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) VII. 
fejezetét, mely a költségvetési szervek mőködésének és gazdálkodásának szabályait 
tartalmazza. 
 
A jogszabályi változások összefoglalva az alábbiak:  
 

- a költségvetési típusba sorolást az alapító okiratból törölni kell, 
- a kiegészítı és kisegítı tevékenységtípusok megszőntek, alap-, illetve 

vállalkozási tevékenységek körbe sorolása szükséges, 
- a feladatellátási funkciókhoz kapcsolódó besorolása elnevezést gazdálkodási 

jogkör elnevezésre kell javítani, 
- az államháztartási szakfeladatok új rendjének megfelelıen kell feltüntetni a 

szakfeladatszámokat. 
 
 
 
 
 
 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁN FİOSZTÁLY  



 

Fentieknek megfelelıen a két intézmény alapító okiratában az 5.,6. pontokban a 
tevékenységek, a 8. pontban a gazdálkodási jogkör jogszabályoknak és a fenti 
közgyőlési határozatoknak megfelelı feltüntetésére került sor.  
 
Az elıterjesztés mellékletét képezik a módosító okiratok, valamint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján fogadja el az 
állásfoglalási javaslatot. 
 
 
 
 
 
Staub Ernı  
osztályvezetı 
 



 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 
…/2010. (11.18.) számú 
á l l á s f o g l a l á s a 
 
a Pécsi Kulturális Központ, valamint a Pécsi Galéria és Vizuális Mővészeti Mőhely 
alapító okiratának módosításáról 
 

1. Az Oktatási és Kulturális Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pécsi Galéria 
és Vizuális Mővészeti Mőhely alapító okirata 5. és 6. pontjainak módosítását 
az alábbiak szerint:  

 
„5. Az intézmény alaptevékenységének szakági besorolása:  

     9004 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése” 

 

„6. Az intézmény tevékenységei:  

a.) alaptevékenységei:  
900300 Alkotómővészeti tevékenység 
900400 Kulturális mősorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
 
b.) vállalkozási tevékenységei (az össztevékenységen belül legfeljebb 
20%-os arányban): 
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 
581100 Könyvkiadás 
581900 Egyéb kiadói tevékenység” 
 

2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pécsi Galéria és Vizuális Mővészeti 
Mőhely alapító okirata 8. pontjának törlését és helyébe az alábbi szöveg 
kerüljön:  

 
„8. Az intézmény gazdálkodási jogköre:  

      önállóan mőködı 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése által 
jóváhagyott együttmőködési megállapodás alapján a Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet látja el a pénzügyi-
gazdasági feladatait.   
 

3. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pécsi Kulturális Központ alapító 
okirata 5. és 6. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:  

 
„5. Az intézmény alaptevékenységének szakági besorolása:  

9329 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidıs 
tevékenység.” 

 

 



 

„6.  Az intézmény tevékenységei:       

a.) alaptevékenységei:  
 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 
931301 Szabadidısport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
932102 Vidámparkok üzemeltetése 
932103 Nosztalgiavasutak üzemeltetése 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények  
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
889108 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
842153 Nemzetközi kulturális együttmőködés 
562916 Üdülıi, tábori étkeztetés 
552001 Üdülıi szálláshely-szolgáltatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 
479909 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
8551 (TEÁOR ’08) Sport, szabadidıs képzés 
8552 (TEÁOR ’08) Kulturális képzés 
8559 (TEÁOR ’08) M.n.s. egyéb oktatás” 

 

4. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Pécsi Kulturális Központ alapító 
okirata 8. pontjának törlését és helyébe az alábi szöveg kerüljön:  

 

„8.  Az intézmény gazdálkodási jogköre:  

      önállóan mőködı 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése által 
jóváhagyott     együttmőködési megállapodás alapján a Pécs Városi 
Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet látja el a pénzügyi-
gazdasági feladatait.” 

 

5. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek a Polgármester és a Címzetes Fıjegyzı 
felhatalmazását a módosító okiratok és a módosítással egységes szerkezető 
alapító okiratok aláírására az elıterjesztés 1.,2.,3. és 4. számú mellékletében 
foglalt tartalommal. 

 

 
 
 
 
 

 



 

A Bizottság utasítja a Humán Fıosztály vezetıjét a közgyőlési elıterjesztés 
elkészítésére. 

 
 
 

Felelıs:   Staub Ernı osztályvezetı 
Határidı:  2010. november 18. 
Kapja:      Dr. Hoppál Péter bizottsági elnök 
       Staub Ernı osztályvezetı 
       Pavlovics Attila csoportvezetı 
       Dr. Lovász Nóra vezetı-tanácsos 


