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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az október végi testületi ülésen született döntés arról, hogy a helyi közművelődési 
feladatok ellátásáról új önkormányzati rendelet kerüljön elfogadásra a törvényi 
változásokra tekintettel. A decemberi rendes ülésen a képviselő-testület elfogadta az új 
helyi jogszabály tervezetét, és a társadalmasítás érdekében elrendelte annak az 
önkormányzat honlapján történő közzétételét, illetve a beérkezett véleményekkel 
együtt a képviselő-testület elé terjesztését. A testület az új rendeletet a januári rendes 
ülésén elfogadta. 
 
A települési önkormányzat közművelődési intézmény fenntartójaként vagy annak 
működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen 
a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban 
vehessék igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a 
jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. A 
felülvizsgálat kezdetén, tavaly októberben a testület úgy foglalt állást, hogy a 
közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről változatlanul közművelődési 
intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás útján gondoskodik, 
önálló közművelődési intézményt nem tart fenn. 
 
A helyi közművelődésben két évtizede a főszerep az önkormányzat tulajdonában álló 
gazdasági társaságé, a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-é. A céggel 
kezdettől fogva áll fenn közművelődési megállapodása az önkormányzatnak, mely egy 
pár éve évről-évről van hosszabbítgatva, ami nem támogatja a kiszámítható 
feladatellátást. December végén úgy határozott a képviselő-testület, hogy a Tinódi Ház 
Nonprofit Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodást 2019. január 1-jétől 
meghosszabbítja a helyi közművelődési feladatok ellátásról szóló új önkormányzati 
rendelettel összhangban álló rendelkezéseket tartalmazó megállapodás hatályba 
lépéséig, és egyben felkért, hogy a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 
önkormányzati rendelet tervezete alapján az új, 2024. december 31-ig szóló 
közművelődési megállapodás tervezetét terjesszem a képviselő-testület elé. Emellett 
arról is rendelkezett, hogy a szolgáltató részére a közművelődési megállapodásban 
rögzített feladatai ellátásához a 2019. évben nyújtott támogatás összegének 
megállapításáig havonta a 2018. évi támogatás arányos részét biztosítja. 
 
Az új törvényi rendelkezés pontosítja a közművelődési megállapodás tartalmára 
vonatkozó szabályokat. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell: 
 
a) a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét és azok díját, 
b) a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal 

és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb 
szempontjait, 

c) a közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek körét, 
d) a helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési 

díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat, 
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e) a közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális 
időtartamát és rendszerességét, a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény 
közművelődési célú minimális nyitva tartását, 

f) a megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeit, valamint 
g) közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt 

szakképzettséget. 
 
A Tinódi Ház esetében a helyzet sajátos, miután az épület tulajdonosa az 
önkormányzat, és egy külön szerződéssel biztosított a cég számára annak használata, 
mely egyben működtetési kötelezettséggel is jár. 
 
Az új megállapodás tervezete a meglévő kontraktuson alapul a törvény által előírt 
elemekre tekintettel, és azt a struktúrát követve.  
 
A biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások köre és azok díja 

 
Az új rendelet értelmében az önkormányzat a közművelődési feladatellátás keretében 
az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja: 

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 
fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 
számára helyszín biztosítása, 

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 
c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek 

biztosítása, 
d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 
e) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása. 

 
A fentieket a feladatellátó alapvetően térítésmentesen biztosítja az eddigiek szerint, 
ami természetesen nem jelent korlátlan használatot. 
 
A közművelődési alapszolgáltatások biztosításával kapcsolatban a helyi lakossággal és 
annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elvei, főbb szempontjai 

 
A Tinódi Ház bárki számára elérhető, szolgáltatásainak igénybevétele elől senki sincs 
elzárva. Az Kft. saját honlapot működtet, jelen van a közösségi médiában, illetve 
évente két alkalommal programfüzetet ad ki, valamint a közterületi hirdetőoszlopok, 
illetve a 7200 közéleti lap révén a Tinódi Ház rendezvényeire a figyelemfelhívás 
megfelelő. Ezt támogatja a Dombóvár Kártya rendszer kapcsán megvalósuló 
együttműködés is, ami egy új elemként jelenik meg a megállapodásban, arról eddig 
nem volt rendelkezés. Az önszerveződő közöséggekkel való kapcsolattartás jól 
működik, ennek keretei adottak. Az új önkormányzati rendelettel összhangban a 
megállapodás előírja, hogy a Kft. évente legalább egyszer köteles fórumot szervezni a 
dombóvári művelődő közösségek számára az önkormányzati feladatellátással 
kapcsolatos észrevételek, javaslatok megtételére, illetve a közművelődési 
tevékenységet folytató civil szervezetek azokat a Civil Fórum ülésén is 
megfogalmazhatják. 
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A közművelődési alapszolgáltatásokban érintettek köre 
 
Az érintettek köre elsősorban a városlakók, de Dombóvár e tekintetben is betölti azt a 
szerepet, ami egy járásszékhelytől elvárható. 
 
A helyi lakosság és annak önszerveződő közösségei által ingyenesen vagy térítési 
díjért igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatások 
 
A Tinódi Házban tevékenykedő csoportok, szervezetek összejövetelei, az általuk 
szervezett programok, bemutatók, helyi-területi-országos megmérettetések 
helyiségigényének, szervezési, lebonyolítási, szakmai szükségleteinek kiszolgálása a 
főszabály szerint továbbra is ingyenes. Az eddigiekhez hasonlóan a megállapodás 
melléklete foglalja magában az Házat használó művelődő, önszerveződő közösségeket. 
 
A közművelődési alapszolgáltatás igénybevételi lehetőségeinek minimális időtartama 
és rendszeressége, a közművelődési intézmény közművelődési célú minimális nyitva 
tartása 
 
A vonatkozó miniszteri szintű jogszabály értelmében a művelődési ház - illeszkedve a 
közösségi kezdeményezésekhez - legalább a hét öt napján, legalább napi 8 órában 
kötelezően nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti 
napra kell esnie, továbbá legalább a hét három napján magába kell foglalnia a 16.00-
19.00 óra közötti időszakot. 
 
A Tinódi Ház jelenlegi általános nyitvatartási ideje hétfőtől-péntekig 7-20 óra, 
azonban a szombati napokon is mindig rendelkezésre áll, hiszen számos csoport 
szombaton is ténykedik az épületben. 
 
A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei 

 
A feladatellátás tárgyi feltételei adottak, az immár negyven éve működő épületben 
ehhez minden biztosított. Egy művelődési háznak minősülő közművelődési 
intézményben a következőket kell biztosítani: 

• legalább egy, legalább 4 fő befogadására, tanácsadásra és fejlesztő 
tevékenységekre is alkalmas helyiséget, 

• legalább egy, legalább 25 fő befogadására, közösségi események, 
rendezvények, tanácskozások, képzések megtartására egyaránt alkalmas 
többfunkciós helyiséget, a helyiség méretének és funkciójának megfelelő számú 
asztalt és széket, 

• legalább egy, legalább 100 fő befogadására, előadó-művészeti csoportok 
próbáinak, előadásainak, továbbá ünnepségek megtartására is alkalmas, 
játszóhellyel (színpaddal) rendelkező többfunkciós helyiséget, 

• polcrendszert, amely lehetővé teszi dokumentumok (könyvek, folyóiratok, 
szórólapok stb.) elhelyezését, 
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• legalább 1 db bemutatók, előadások megtartására alkalmas prezentációs 
eszközt, 

• legalább 1 db audiovizuális anyagok lejátszására alkalmas eszközt, 
• legalább 1 db számítógépet, illetve korlátozás- és térítésmentesen igénybe 

vehető internet kapcsolatot, 
• fény- és hangtechnikai eszközöket, paravánokat, posztamenseket, installációs 

eszközöket, 
• legalább egy, kézműves tevékenységek oktatására, végzésére alkalmas 

alkotóműhelyt, a foglalkozások megtartásához szükséges szakmai eszközöket, 
• legalább egy kiállítóteret. 

 
Ami a pénzügyi feltételeket illeti, az új helyi jogszabály értelmében az önkormányzat 
támogatásként biztosítja a Kft. számára a feladatai ellátásához szükséges személyi és 
tárgyi feltételek megteremtésének, valamint a feladatok ellátásának költségeit, 
melynek mértékét mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a Tinódi 
Művelődési Ház tárgyévi szolgáltatási terve alapján. A támogatás összege akkor lehet 
kevesebb a tárgyévet megelőző év támogatásánál, ha a feladatellátás mértéke is 
arányosan kevesebb. A támogatás összegének megállapításig a Kft. részére a tárgyévet 
megelőző évben nyújtott támogatás havi arányos összegét kell biztosítani. A rendelet 
kitér arra is, hogy az önkormányzat a Kft. számára biztosítja a nagyszabású vagy 
nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvények – koncertek, előadások – 
lebonyolítására a Szuhay Sportcentrum térítésmentes vagy kedvezményes 
igénybevételét.   
 
A személyi kritériumok kapcsán a jogszabályok relatíve rugalmas keretet biztosítanak. 
A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet szerint a 
művelődési házban a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan 
biztosítása érdekében a szükséges létszámban közművelődési szakmai munkakörben 
szakembert foglalkoztat úgy, hogy legalább egy, felsőfokú közművelődési 
szakképzettséggel rendelkező szakember teljes munkaidőben dolgozik. A rendelet 
definíciója szerint közművelődési szakmai munkakör a közművelődési 
alapszolgáltatásokat szervező, azok szakszerű biztosításában közreműködő, 
közművelődési szakképzettséghez kötött munkakör. A megállapodás tervezete a 
felsőfokú végzettségű szakember mellett legalább 5 fő közművelődési szakmai 
munkakör biztosításáról rendelkezik, akiknek az EMMI rendeletben az ellátott 
közművelődési alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan előírt képesítéssel, tapasztalattal 
kell rendelkezniük. 
 
A közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt 
szakképzettségek 
 
E tekintetben az EMMI rendeletre indokolt visszautalni azzal, hogy a jogszabály 
átmeneti rendelkezéseihez igazodva a feltételek teljesítésére 2021. január 1-jég van 
haladék. A kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI 
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rendelet értelmében közművelődési intézmények ötévente képzési tervet, illetve 
minden naptári évre beiskolázási tervet köteles készítenie. 
 
A közművelődési tevékenység ellenőrzése 
 
Az ellenőrzés fő eszközei az éves szolgáltatási terv, az önkormányzati támogatás 
volumene, illetve az éves szakmai beszámoló. Az önkormányzat, mint megbízó 
továbbra is jogosult a megállapodásban foglaltak folyamatos ellenőrzésére, valamint 
szakértői közreműködés igénybevételére a feladatellátás minőségének vizsgálatára. 

Javaslom, hogy az új megállapodás július 1-jétől lépjen hatályba, és érdemes fontolóra 
venni, hogy a közművelődési szakmai szolgáltatást nyújtó szervezet is vizsgálja meg. 
Ezért a megállapodás végleges szövegének jóváhagyását a Humán Bizottságra 
indítványozom delegálni. 

Határozati javaslat 
közművelődési intézmény működtetésére irányuló új közművelődési 

megállapodás megkötéséről a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-
vel közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodást 
köt 2024. december 31-ig, melynek tartalmával az előterjesztés szerint egyetért. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Humán Bizottságot a 2019. július 1-jén hatályba 
lépő megállapodás végleges tartalmának egyeztetések utáni jóváhagyására – szükség 
esetén közművelődési szakember bevonásával, a polgármestert pedig a jóváhagyott 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2019. június 30. 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 
 
          Szabó Loránd 
           polgármester 
 

 

 


