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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 55/2013. (II. 21.) számú
határozatának 8. pontja szerint megbízott annak vizsgálatával, hogy a Városi Könyvtár
vagy a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. a Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásához
milyen feltételekkel tudja foglalkoztatni a gyűjtemény vezetőjét, illetve ehhez milyen
módosítások szükségesek az adott szervezet alapító okiratában.
Dombóvár Város Önkormányzata és a Dombóvári Városvédő és Városszépítő
Egyesület között 2004-ben létrejött megállapodás alapján a Helytörténeti Gyűjtemény
működtetését az Egyesület végzi. Az ott kiállított vagyontárgyak jórészt az Egyesület
tulajdonát képezik, kivéve az Illyés Gyula Gimnáziumtól leltár szerint átvett,
megközelítőleg 1700 db-ból álló gyűjteményt, amelyet a Gimnázium tulajdonjogának
fenntartásával adott át.
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a gyűjtemény kezelésébe más szervezetet is
bevon - a gyűjtemény muzeológusának foglalkoztatásával - egy háromoldalú
megállapodásra van szükség az Egyesület, Önkormányzatunk valamint a jövőbeni
foglalkoztató között.
Jelenleg érvényben lévő alapító okirata szerint a Városi Könyvtár nem jogosult
múzeumi tevékenység gyakorlására, esetében tevékenységi körét e szakfeladattal
bővíteni kellene, amire a képviselő-testület jogosult.
A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. társasági szerződésében a közhasznú
tevékenységek között szerepel 92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség
védelme. E szerint esetükben a gyűjtemény vezetőjének foglalkoztatásához nem
szükséges a társasági szerződés módosítása.
A Helytörténeti Gyűjtemény muzeológusának foglalkoztatásához egyik szervezet sem
rendelkezik forrással, ezt csak önkormányzatunk támogatásával tudják megvalósítani.
A Városi Könyvtár esetében költségvetésük és a képviselő-testület által elfogadott
létszám módosítása szükséges, a Művelődési Ház esetében a támogatás mértékéről kell
döntetünk. A közalkalmazotti bértáblát figyelembe véve, a gyűjtemény
muzeológusának munkabére és járuléka (egyéb juttatások nélkül) min. 310.000,-Ft/hó,
bármely szervezet is lenne a foglalkoztató.
A Művelődési Ház Nkft. ügyvezetője több alkalommal felhívta a figyelmünket, hogy
az épület felújítására vonatkozó pályázatban 4 fő többletlétszám foglalkoztatását
vállalta önkormányzatunk. Mivel ehhez nem nyújtottunk anyagi támogatást, ő pedig
saját költségvetéséből ezt nem tudja kigazdálkodni, jelenleg nem teljesítjük a
pályázatban vállaltakat. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy a
muzeológusának foglalkoztatását a Dombóvári Művelődési Nkft-nél támogatja,
egyszerre két problémát old meg, hisz a Helytörténeti Gyűjtemény szakmai vezetése is
és a művelődési háznál vállalt plusz foglalkoztatás (egy része) is megoldódik.

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Helytörténeti Gyűjtemény
muzeológusának foglalkoztatója egy háromoldalú megállapodás alapján a Dombóvári
Művelődési Ház Nkft. legyen azzal, hogy az ehhez szükséges forrást
önkormányzatunk biztosítja.
A Dombóvári Művelődési Ház Nkft. működésével kapcsolatban javaslom egy, a
költséghatékonyságra, gazdálkodásra és vagyonkezelésre irányuló átvilágítás
elrendelését, mellyel párhuzamosan elemzés készülne az Nkft. intézménnyé történő
átalakításáról is. Véleményem szerint a jelenlegi működés intézményeinkével
összehasonlítva pazarló, tevékenysége nem minden esetben tükrözi a többségi
tulajdonos elképzelését. Javaslom, hogy az átvilágítás szempontjainak kidolgozására
és a szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó felhívás közzétételére, és a
legkedvezőbb árajánlatot adó kiválasztására a Városgazdálkodási Bizottságot
hatalmazzuk fel.
I. Határozat javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház Nkft. többségi tulajdonos tagjaként javasolja, hogy a Dombóvári Városvédő és
Városszépítő Egyesület gondozásában lévő Helytörténeti Gyűjtemény
működtetésében az Nkft. dr. Kriston Vízi József muzeológus foglalkoztatásával
vegyen részt.
A Képviselő-testület felhatalmazza……….képviselőt, hogy a tulajdonosi döntést a
taggyűlésen képviselje.
Határidő: 2013. április 15. – a taggyűlés összehívására
Felelős: A tulajdonosi képviselettel megbízott képviselő
Végrehajtásért felelős:
Polgármesteri Titkárság
Művelődési Ház Nkft ügyvezető igazgatója
II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testület kezdeményezi a
Dombóvári Városvédő és Városszépítő Egyesülettel a Helytörténeti Gyűjtemény
gondozására létrejött megállapodás módosítását a gyűjtemény szakmai irányítására
vonatkozóan.
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helytörténeti
Gyűjtemény muzeológusának foglalkoztatásához szükséges forrást közalkalmazotti
bértábla szerinti juttatás + járuléka mértékéig (a 2013. évben 310.000,-Ft/hó)
költségvetéséből biztosítja a Dombóvári Művelődési Ház Nkft. részére.
Határidő: 2013. április 30. – a háromoldalú megállapodás aláírására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság

III. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dombóvári
Művelődési Ház Nkft. többségi tulajdonosa az Nkft. gazdálkodásának és
vagyonkezelésének 2011. január 1-től 2012. december 31-ig terjedő időszak teljes
körű átvilágítására szakértői vizsgálatot folytat le és szakértői véleményt készíttet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Bizottságot a vizsgálati
szempontok meghatározására és a szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó felhívás
közzétételére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet szerint azzal, hogy ajánlattélre az alábbi cégeket kérje fel:
C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. (Budapest, Fogarasi u. 58.)
ELE-CASH Könyvelő, Könyvvizsgáló, Adószakértő Kft. (Budapest, Vezér u. 166/A)
EFENDER Számviteli, Szolgáltató Bt. (Budapest, Thököly u. 170. I/6.)
Határidő:
2013. április 20. – a vizsgálati szempontok meghatározására
2013. április 28. – a szakértői vélemény elkészítésére vonatkozó felhívás
közzétételére
Felelős: Tóth Zoltán bizottsági elnök
Végrehajtásért felelős: Városgazdálkodási Bizottság
Jegyző
Szabó Loránd
polgármester

