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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (továbbiakban: 

Egyesület) 2020. február 18. napján érkezett levelében kérte Dombóvár Város 

Önkormányzatától, hogy a településen jelenleg az Önkormányzat fenntartásában 

működő, szervezetileg a Földi István Könyvtárhoz tartozó Helytörténeti Gyűjtemény 

(továbbiakban: Gyűjtemény) működtetési jogát adja vissza. 

 

A Gyűjtemény – melynek elhelyezéséhez az ingatlant az Önkormányzat ingyenesen 

biztosítja – működtetése 2017. május 1. napjától az Önkormányzat által fenntartott 

Tinódi Könyvtárhoz került, így az a nyilvános könyvtári és a közgyűjteményi 

feladatokkal egy intézményben - két helyszínen - került összevonásra. 

Az intézmény 2018-ban névváltozáson esett át, azóta a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény nevet viseli, (továbbiakban: Könyvtár és Gyűjtemény) 

fenntartója pedig változatlanul az Önkormányzat. Szintén önkormányzati forrásokból 

működő közintézmény a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (továbbiakban: Tinódi Ház), mely közművelődési alapszolgáltatásokat nyújt 

a város lakosságának. A Tinódi Ház – mint az Önkormányzat által a közfeladat 

ellátására létrehozott gazdasági társaság – és az Önkormányzat között 2019. június 27. 

napján határozott idejű (2024. december 31. napjáig szóló) közművelődési 

megállapodás jött létre a feladatellátással kapcsolatos kérdések rendezésére. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja szerint, a helyi közügyek, valamint 

a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatnak 

minősül a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása.  

 

Az Önkormányzat jelenleg két intézményt (a Könyvtár és Gyűjtemény a nyilvános 

könyvtári és a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok ellátására, illetve a 

Tinódi Ház a közművelődési alapszolgáltatások nyújtására) tart fenn az Mötv.-ben 

előírt közfeladatai ellátására.  

 

Az Egyesület kérelme nyomán – a Gyűjtemény működtetési jogának visszavételére 

vonatkozó döntés meghozatala előtt – felmerült, hogy az Önkormányzat a jelenlegi két 

kulturális intézmény összevonása után talán hatékonyabban és gazdaságosabban tudná 

ellátni az Mötv.-ben meghatározott kulturális vonatkozású közfeladatait. Ehhez 

azonban meg kell vizsgálni a két kulturális intézmény jelenlegi működését és 

gazdálkodását, valamint modellezni kell az integrációval létrejövő integrált kulturális 

intézmény várható működési és gazdálkodási mutatóit. A feladat ellátására javasolt 

egy, az Önkormányzat berkein kívüli, megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértőt 

felkérni, aki több nézőpontból (a szervezeti forma különbségei – a Könyvtár és 

Gyűjtemény önkormányzati intézmény, a Tinódi Ház önkormányzati gazdasági 

társaság; a foglalkoztatási jogviszony kérdései – a Könyvtár és Gyűjtemény 

foglalkoztatottjai 2020. november 01. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 



 

 

 

évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban állnak majd, míg a 

Tinódi Ház most is Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatja a dolgozókat; a 

kulturális intézmények irányításának és vezetésének különbségei, melyet a szervezeti 

forma különbségei szülnek, stb.) megvizsgálja az integrált működésben rejlő 

lehetőségeket és kockázatokat.   

 

Határozati javaslat 

a közművelődési, a közgyűjteményi és a helyi kulturális javak védelmével 

kapcsolatos feladatellátás szervezeti kereteinek vizsgálatáról 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a nyilvános 

könyvtári, a muzeális és a közművelődési feladatok egy intézmény keretében való 

ellátása, ezáltal a működés ésszerűsítése érdekében a Földi István Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság integrált formában történő működtetése 

lehetőségeinek vizsgálatát. 

 

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a vizsgálat során külső szakértő működjön 

közre, és felhatalmazza a polgármestert a szakértő kiválasztására és megbízására.  

 

3. A Képviselő-testület a szakértő igénybevételére bruttó 500.000,- Ft összeget 

különít el az önkormányzat 2020. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő:  azonnal – a szakértő megbízására 

2020. szeptember 30. – a javaslat előterjesztésére  

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző 

 

 

 

Kerényi Zsolt 

alpolgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


