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Tisztelt Képviselő-testület!
2014 januárjában határozta el a testület, hogy Dombóvár Város Könyvtárát bevonja a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület által fenntartott Dombóvári
Helytörténeti Gyűjtemény szakmai működtetéséhez szükséges személyi feltételek
biztosításába, és Dombóvár Város Könyvtárának tevékenységi körét ennek
megfelelően bővíti, továbbá ehhez kapcsolódóan engedélyezte megfelelő végzettségű
személy foglalkoztatását. Az intézmény és az Egyesület között együttműködési
megállapodás rendezi a részletkérdéseket. A könyvtár állományához tartozó, de
állandó jelleggel a Gyűjteményben helyet adó épületben tevékenykedő szakember
(múzeumpedagógus) azóta is jelentős mértékben hozzájárul a Helytörténeti
Gyűjtemény részét képező szellemi és tárgyi kulturális értékek bemutatásához, az
értékek gyarapításhoz, illetve különösen a leltár elkészítéséhez. A jelen
előterjesztésben az együttműködés kiterjesztésének kezdeményezésére teszek
javaslatot az Egyesület további tehermentesítése érdekében.
A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2001-ben nyílt meg az önkormányzat által
felújított és e célra átadott, Szabadság utca 16. alatti volt főszolgabírói lakban.
Dombóvár Város Önkormányzata a térítésmentes ingatlanhasználaton kívül is jelentős
segítséget nyújt az Egyesület részére, hozzájárulva a Gyűjtemény fenntartásához. Az
ingatlan üzemeltetésben – egy együttműködési megállapodás alapján – közreműködik
a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal (elsősorban parkgondozási teendők
elvégzésével), illetve az Egyesület évről évre többmilliós önkormányzati támogatásban
részesül (2016-ban 2 millió Ft volt a támogatás összege). Ez eredetileg magasabb
összeg volt, de akkor még az Egyesület foglalkoztatott muzeológust.
Közismert, hogy az Egyesület a fennállása alatti több mint 30 év alatt mennyi mindent
tett a városért és annak kultúrájáért a Gyűjtemény működtetésén kívül is. Az Egyesület
alapszabályának célja – "Dombóvár város meglévő építészeti, műemléki, természeti és
történelmi értékeinek védelme, örökségvédelem. Helytörténettel kapcsolatos
kutatások, kiadványok, pályázatok, kiállítások készítése, emléktáblák, emlékművek
létesítése, gondozása." – megítélésem szerint akkor is meg tud valósulni, illetve
jobban is kiteljesedni, ha nem tartja fenn közvetlenül a Helytörténeti Gyűjteményt, és
nem terhelik az azzal járó mindennapos gondok, beleértve az épület üzemeltetését is.
A múzeum az Egyesület kezében jó helyen van, de éppen jelentőségének növeléséhez,
fejlesztéséhez – főként idegenforgalmi szempontból – szükségesnek látom az
önkormányzat nagyobb közrehatását oly módon, hogy a Gyűjtemény az önkormányzat
irányítása alá tartozzon a múzeumi feladatokban már így is nem kevés szerepet játszó
városi közgyűjteményi intézményen keresztül a lehető legszorosabban együttműködve
a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel, garantálva, hogy a szervezet
folytatni tudja a városvédő és -gyarapító tevékenységét. Az országban, illetve a
megyében is van példa arra, hogy önkormányzati fenntartású költségvetési szervként
működik együtt az adott település könyvtára és helytörténeti gyűjteménye, vagy
múzeuma.

A Gyűjtemény átvételével összefüggő elképzelésről egyébként már folytak előzetes
egyeztetések az Egyesület elnökével, illetve a civil szervezet közgyűlése is kapott
tájékoztatást és a tagok nem emeltek kifogást (formális elvi döntésre nem került sor).
Amennyiben a képviselő-testület egyetért az indítványommal, akkor hivatalosan is
megkeresem a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesületet, kérve a taggyűlés
mielőbbi döntését a Gyűjtemény fenntartásának átadásáról. Ennek megléte esetén
további egyezetés szükséges (különösen a Gyűjtemény tulajdonjogi helyzetéről),
illetve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Közműv. tv.) szerinti véleményező
jogkörrel rendelkező kultúráért felelős miniszter álláspontját is meg kell ismerni.
A közművelődési törvény értelmében a nyilvános könyvtári ellátást biztosító
intézmények összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási
előnyök esetében indokolt. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény a törvény
értelmében muzeális intézmény, a szakmai besorolása szerint pedig közérdekű
muzeális gyűjtemény, és ennek megfelelő működési engedéllyel is rendelkezik. A
törvényi definíció szerint közérdekű muzeális gyűjtemény a kulturális javak
meghatározott értékeinek egységes gyűjtési szempontok szerint létrejött, egységesen
kezelt és őrzött, szabályozott módon nyilvántartott és dokumentált együttese, mely a
múzeumi követelményeknek nem felel meg, de tudományos, illetőleg művészi értéke
alapján a miniszter közérdekű muzeális gyűjteménynek minősíti.
A Gyűjteménynek a dombóvári könyvtárba való esetleges integrálása azt jelenti, hogy
a városi könyvtár nemcsak közgyűjteményi, hanem muzeális intézmény is lesz. A
Gyűjtemény működési engedélyét ennek megfelelően kell módosíttatni. A muzeális
intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet szerint a
fenntartó személyében bekövetkező változás esetén a módosítás iránti kérelmet az új
fenntartó nyújtja be - a fenntartó jogutód nélküli megszűnését ide nem értve - a
korábbi fenntartó hozzájárulásával, a változás bekövetkezésétől számított 20 napon
belül.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vételének
kezdeményezéséről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesület által fenntartott Dombóvári Helytörténeti
Gyűjtemény fenntartásának átvételét olyan formában, hogy azt Dombóvár Város
Könyvtára működtesse és az intézmény muzeális intézményként is működjön. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Dombóvári Városszépítő és
Városvédő Egyesülettel egyeztetések lefolytatására, és az Egyesület beleegyezése
esetén a további szükséges döntési javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére,
illetve a szükséges vélemények kikérésére.

Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Szabó Loránd
polgármester

