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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete
KISZOMBOR
Tisztelt Képviselő-testület!

Az „Életen át! Fiatal Andragógusok Közhasznú Egyesülete (6723 Szeged, Szilléri sgt. 12.,
képviseli: Hegedűs Sándor elnök) azzal a megkereséssel fordult a T. Képviselő-testülethez,
hogy az Egyesület szeretné vállalni a Kiszombori Ifjúsági Központ (továbbiakban: KIK)
- folyamatos nyitvatartását,
- rendszeres üzemeltetését,
- programokkal való feltöltését,
- a fiatalok számára hasznos időtöltés biztosítását,
- továbbá a Képviselő-testület pozitív döntése esetén 1 fő 8 órában történő alkalmazását.
Az Egyesület elnöke megkeresésében előadja, hogy szeretné viszonozni a Képviselő-testület 2
éve tartó támogatását, valamint szeretné folytatni a 2015. áprilisában elkezdett
közösségfejlesztő munkát a KIK által jelenleg használt Kiszombor, Ökrös J. u. 1/C. sz. alatti
épület üzemeltetésével, és a KIK tevékenységi körére vonatkozó feladatot vállalná 2018.
szeptember 1. napjától határozatlan időre szólóan.
A fentieket az Egyesület elnöke azzal indokolja, hogy az Egyesület 2016 óta együttműködik
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatával, HÍD-végpontként üzemel, és telephellyel is
rendelkezik a KIK által használt épületben, továbbá az Egyesület az elmúlt 1,5 évben anyagi-,
eszköz- és humánerőforrással is támogatta a KIK rendezvényeit, valamint közös szakmai
munkában gondolkodnak, ami jelenti a KIK nyitvatartása mellett a rendezvények előkészítését
és lebonyolítását is.
Az Egyesület elnöke által a KIK működtetésével kapcsolatban megfogalmazott célok az
alábbiak:
- a közösségfejlesztő munka folytatása,
- új tagok toborzása, a középiskolás korosztály megmozgatása,
- a fiatalok lakóhelyükhöz való kötődésének elősegítése, erősítése.
Ezen felül az Egyesület az üzemeltetési költségekhez is hozzá kíván járulni bruttó 30.000,Ft/hó összeggel.

Az Egyesület elnöke viszont a működtetés átvállalása érdekében kéri, hogy az Önkormányzat
biztosítsa az Egyesület számára az alábbiakat:
- az épület rendelkezésre bocsátása a benne található eszközökkel együtt,
- minimum 4 db kulcs és a riasztó kód átadása,
- kizárólagosság biztosítása az épület használatában és a KIK programjainak
szervezésében,
- a rendszeres havi hozzájárulás és a programok költségeinek fedezésén túl az épület
rezsiköltségeinek átvállalása.
2017. évben a Kiszombor, Ökrös J. u. 1/C. épület rezsiköltsége összesen 393.339,- Ft (melyből
a villany: 83.753,- Ft, a víz: 48.306,- Ft, a gáz: 261.280,- Ft) volt.
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(X. 22.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. § (2) bekezdésében kijelölt, az
önkormányzat intézményi kereten kívül kötelezően ellátandó feladatellátásának telephelyei
között nem szerepel a KIK által használt Kiszombor, Ökrös J. u. 1/C. épület.
Az SZMSZ 4. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatait
különösen rendeletalkotás, önkormányzati üzemeltetés, társulati működtetés, megbízási
jogviszony keretei között, társulási megállapodások keretében, illetve intézmény-fenntartással
valósítja meg.
A „sport és ifjúsági ügyek” az SZMSZ 1. mellékletében, a helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok között szerepelnek.
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a közművelődésről szóló 17/2010.(VII. 28.) KNÖT
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés d) pontja alapján a KIK részére a közösségi
tér használatát ingyenesen biztosítja.
A Rendelet 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az Önkormányzat a helyi lakosság
közművelődési tevékenységének, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása
érdekében, közösségi színtérként elsődlegesen fenntartja az alábbi létesítményeket: az Ady
Endre Művelődési Házat, a Közművelődési Könyvtárat és a KIK-et (Kiszombor, Ökrös József
u. 1/C. szám). Az igénybevétel részletes szabályait a Rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a KIK
közösségi színterének használati szabályzata rögzíti.
Kiszombor Nagyközség közösségi színterének használati szabályzata a Képviselő-testület
125/2016.(V. 31.) KNÖT határozatával került elfogadásra, továbbá a KIK nyitvatartási idejét a
Képviselő-testület a 99/2017.(V. 30.) KNÖT határozatával az alábbiak szerint határozta meg:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Június 1-től
szeptember 30-ig

Október 1-től
május 31-ig

ZÁRVA
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-21.00
15.00-22.00
15.00-22.00
15.00-19.00

ZÁRVA
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-20.00
14.00-20.00
14.00-20.00

A megkeresésben foglaltak szerint a KIK működtetésének feladatköre átkerülne az
Egyesülethez, viszont az Egyesület által vállalt hozzájáruláson felül felmerülő költségek
továbbra is az Önkormányzatot terhelnék.
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért az Egyesület megkeresésében foglaltakkal és
hozzájárulását kívánja adni a KIK működtetésével kapcsolatos feladatoknak az Egyesület
részére történő átadásához, szükséges erre vonatkozóan megállapodás-tervezetet kidolgozni a
felek jogainak és kötelezettségeinek részletezésével, a szerződés megszüntetésének esetei
rögzítésével - az átadás-átvétel feltételeinek meghatározása mellett - és ezt a Képviselő-testület
általi jóváhagyásra beterjeszteni.
Fentiekre tekintettel az Egyesület által történő működtetés – a Képviselő-testület támogató
döntése mellett is - legkorábban 2018. október 1. napjával kezdődhetne el.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését
meghozni szíveskedjen.
Kiszombor, 2017. augusztus 22.
Tisztelettel:
Szegvári Ernőné
polgármester

