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Tisztelt Képviselő-testület!
Legutóbb az elmúlt év őszén foglalkoztunk a szőlőhegyi közösségi ház
működtetésével, hasznosításával (2012. szeptember 27-i ülés), mely jelenleg is a
Városi Könyvtár telephelye.
A könyvtár már korábban is jelezte, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokra nem volt
igény, a szőlőhegyiek inkább közösségi programokra vennék igénybe az épületet
(lakodalom, bál, egyéb szakköri tevékenység pl.: darts klub, hímző klub…). Mivel a
fenti tevékenységek szervezésére, koordinálására a Könyvtár sem személyi, sem tárgyi
feltételekkel nem rendelkezik, ezért szerette volna a ház üzemeltetésének jogát
visszaadni. Az ingatlan hasznosítása változatlanul nem megoldott. Az épület
kihasználatlan, működtetése a Városi Könyvtár számára továbbra is gondot jelent,
költségvetése sem nyújt erre fedezetet.
A Szőlőhegyen megrendezett tavalyi fórumon igényként fogalmazták meg a
jelenlévők az épület közösségi térként történő hasznosítását. Több javaslat hangzott el
az ott megrendezhető programokra vonatkozóan. Ezek támogatható ötletek, de a ház
működésének költsége, az épület karbantartása, környezetének rendben tartása ettől
nem oldódik meg. A jelenlévőknek javasoltam egy civil szervezet alakítását, amely
már jogosult lenne pályázatok benyújtására, támogatás igénylésére, melyből az
ingatlan fenntartási költségeinek egy része finanszírozható.
Úgy vélem, hogy a fent nevezett ingatlant hatékonyan csak egy megfelelő
erőforrásokkal rendelkező szervezet képes koordinálni, üzemeltetni és kezelni.
Célszerűnek tartanám ezzel a feladattal a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot megbízni. Ez a szervezet már rendelkezik
kellő tapasztalattal ilyen feladat ellátása terén, e mellett az ingatlan az NKft.
telephelyéül is szolgálhatna, így megoldódna a szőlőhegyi gondnok eszközeinek
elhelyezése is.
A szeptemberi előterjesztésben foglalt javaslatokat a bizottságok támogatták.
A Könyvtár alapító okiratából a szőlőhegyi telephelyet törölni kell, azonban várható,
hogy a változás törzskönyvi bejegyzése kapcsán a Kincstár kifogással él az intézmény
neve miatt, mivel nem tartalmaz megkülönböztető elemet (a Kincstár honlapján
található nyilvántartás szerint az országban tizenhat csak „városi könyvtár” névvel
rendelkező intézmény található). A név kérdése egyelőre nyitott a javaslatban. Az
intézmény vezetője az előterjesztéshez mellékelt levelében több javaslatot is
megfogalmazott:
· Dombóvár Város Könyvtára,
· Szepessy László Városi Könyvtár,
· Veszeley Károly Városi Könyvtár.
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A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. vezetője pedig az ingatlan
hasznosítási céljaival kapcsolatban tett indítványt.
„Véleményem szerint az ingatlanok használhatóságának csak közösségi házként való
üzemeltetése, valamint a településüzemeltetési feladatok végzésére való jog, jelentősen
korlátozza az ingatlan más célú használhatóságát. Az ingatlan üzemeltetése nem okoz szakmai
problémát az Nkft.-nek, de úgy gondolom, hogy a közösségi tér biztosítása vagy bármely ezzel
egyenértékű szervezés szakfeladatnak számít (Műv.ház, könyvtár.. stb..) Mivel jelen
állapotában ezen két feladat biztosítása csak kizárólag költséggel jár, így az ingatlan
üzemeltetése csakis veszteséggel oldható meg. Ahhoz, hogy az Nkft. veszteségmentesen legyen
képes a feladatot ellátni meg kell adni a lehetőséget esetlegesen olyan vállalkozási
tevékenység végzésre, amelyet még egyelőre nem látunk, de bevételre lehet szert tenni általa.
Tehát szeretném, ha a határozati javaslat csak arról szólna, hogy az
Nkft. térítésmentesen megkapja az ingatlan üzemeltetési és hasznosítási jogát . Mivel az
üzemeltetés várhatóan csak veszteséggel végezhető, ezért hozzájárul a testület ahhoz,
hogy közösségi házként való üzemeltetés, valamint a településüzemeltetési feladatok
ellátásán túl az Nkft. egyéb más célra is használhassa, hasznosíthassa az ingatlant és az
ebből származó esetleges bevételeket saját tevékenységi körén belül szabadon
felhasználhassa.
Így volna esetleg esély arra, hogy a várható költségek valamelyest megtérüljenek”

Az ügyvezető javaslatának megfelelően került megfogalmazásra a használatba adásról
szóló határozati javaslat.
Kérem Képviselő-társaimat, hogy támogassák az alábbi határozati javaslatokat!
I. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 1-jétől a Városi
Könyvtár elnevezését
A.) változat: Dombóvár Város Könyvtára
B.) változat: Szepessy László Városi Könyvtár
C.) változat: Veszelei Károly Városi Könyvtár
elnevezésre változtatja, és az alapító okiratának módosítását a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított és a
módosításokkal egybeszerkesztetett alapító okiratot aláírja, és az illetékes hatóságok
részére megküldje.
Határidő: 2013. április 15.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
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II. Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gárdonyi Géza utca 16.
szám alatti szőlőhegyi közösségi házra (dombóvári 6303 hrsz.) haszonkölcsön
szerződéssel térítésmentes használatot biztosít 2013. március 1-től a Dombóvári
Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. számára határozatlan időre a cégre bízott
önkormányzati közfeladatok ellátásához, valamint az ingatlan üzemeltetése,
hasznosítása céljából. A Nonprofit Kft. jogosult az ingatlan bérbeadására, az ingatlan
hasznosításából származó bevételeket saját tevékenységi körén belül szabadon
felhasználhatja, a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési
költséget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés
tartalmának jóváhagyására és megkötésére.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.
Szabó Loránd
polgármester
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ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése
szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 1.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„1. Az intézmény megnevezése, székhelye:
a) Az intézmény megnevezése: ……
b) Az intézmény székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.”
2. Az alapító okirat 2.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„2. Az intézmény közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 7. pontja szerint, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. §-a alapján a
települési nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.”
3. Az alapító okirat 3.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az intézmény alaptevékenysége:
a) Az intézmény ellátja a Mötv.-ben és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben a
települési nyilvános könyvtári ellátásssal kapcsolatos feladatokat a 67. §ban foglaltak szerint önálló intézményként, városi könyvtárként.
b) Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
c) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:
910121
910122
910123
581100
581400
581900
932918

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Mindenféle m.n.s. egyéb szabadidős szolgáltatás:
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932919
890441
890442
890443

- Közérdekű információ hozzáférés biztosítása
- Elektronikus levelezés lehetőségének biztosítása
- Elektronikus könyvtár működtetése
- Teleház szolgáltatás biztosítása
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás”

hosszabb

4. Az alapító okirat 9. pontjában a Gárdonyi Géza utca 16. szám alatti
ingatlanra (hrsz.: 6303) vonatkozó szövegrész törlésre kerül.
5. Az alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:
„Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városi
Könyvtár egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…./2013. (…) számú határozatával hagyta jóvá.”
6. Az alapító okiratot módosító okirat 2013. április 1-jén lép hatályba.

Az alapító okiratot módosító okiratot Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a …./2013. (…) számú határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat módosítás az alapítói jogkört gyakorló szerv által hozott döntésnek
megfelelően kerül aláírásra.

Dombóvár, 2013.

Szabó Loránd
polgármester
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A VÁROSI KÖNYVTÁR
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján Dombóvár Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított közgyűjteményi intézmény
alapító okiratát a következők szerint adja ki:

1. Az intézmény megnevezése, székhelye:
c) Az intézmény megnevezése: ……
d) Az intézmény székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.
2. Az intézmény közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §
(1) bekezdés 7. pontja szerint, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64. §-a
alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.
3. Az intézmény alaptevékenysége:
d) Az intézmény ellátja a Mötv.-ben és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben
a nyilvános könyvtári ellátásssal kapcsolatos feladatokat a 67. §-ban
foglaltak szerint önálló intézményként, városi könyvtárként.
e) Az intézmény államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
f) Az intézmény alaptevékenységének szakfeladatrend szerinti besorolása:
910121
910122
910123
581100
581400
581900
932918

932919

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Egyéb kiadói tevékenység
Mindenféle m.n.s. egyéb szabadidős szolgáltatás:
- Közérdekű információ hozzáférés biztosítása
- Elektronikus levelezés lehetőségének biztosítása
- Elektronikus könyvtár működtetése
- Teleház szolgáltatás biztosítása
M. n. s. egyéb szórakoztatási tevékenység
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890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás

jogosultak

hosszabb

4. Az intézmény fenntartója:

Dombóvár Város Önkormányzata
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
5. Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerve:
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7200 Dombóvár, Szent István tér 1.
6. Az alapító szerv neve:
Dombóvár Város Önkormányzata
7. Az intézmény működési köre:
Dombóvár város és a dombóvári kistérség területe.
8. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje, valamint a
foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, a Munka Törvénykönyve, valamint a Polgári Törvénykönyv szerinti
megbízási jogviszony vonatkozik.
Az intézmény vezetőjét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
határozott időre, legfeljebb öt évre bízza meg nyilvános pályázati eljárás útján a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti,
a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekben a 150/1992. (XI. 20.) Kormány
rendelet alapján.
9. A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére állnak a Dombóvár város
közigazgatási területén lévő ingatlanok:
Dombóvár, Hunyadi tér 25.
Tulajdoni lap száma: 1576
Helyrajzi száma: 1319
Alapterülete: 880,67 m2
10. Az intézmény előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkezik. Az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait az Integrált
Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el.
11. Az intézmény ingó vagyontárgyainak rendeltetésszerű használatáról, valamint
felesleges készletei hasznosításáról az „Önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól” szóló hatályos önkormányzati rendeletben
foglaltak szerint gondoskodik. Szabad helyiségeinek bérbe adásáról ugyanezen
rendeletben foglaltak szerint intézkedhet.
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12. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13. Törölve
14. A költségvetési szerv a gazdálkodási jogköre szerint önállóan működő.
15. Az intézmény jogállása:
Az intézmény önálló jogi személy. Költségvetésével az önkormányzati
rendeletekben meghatározottak szerint gazdálkodhat.
Jelen alapító okirat 2013. április 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Városi
Könyvtár egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti.
Az alapító okiratot Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
…./2013. (…) számú határozatával hagyta jóvá.

Az alapító okirat az alapítói jogkört gyakorló szerv által hozott döntésnek megfelelően
kerül aláírásra.

Dombóvár, 2013.

Szabó Loránd
polgármester
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