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Tisztelt Képviselő-testület!
A testület már nem először foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a város valamelyik
kulturális feladatot ellátó intézménye (a Művelődési Ház, illetve a városi könyvtár)
kerüljön bevonásra a helytörténeti gyűjtemény szakmai működtetéséhez szükséges
személyi feltételek biztosításába (2013. március 28-i rendes ülés). Ez lényegében a
jelenleg a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület által foglalkoztatott
muzeológus alkalmazását jelentené.
Tavaly márciusban a testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy Dombóvári
Művelődési Ház NKft. vegyen részt a helytörténeti gyűjtemény működtetésében dr.
Kriston Vízi József muzeológus foglalkoztatása útján.
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.
Az érintettekkel egyeztetve a jelen előterjesztésben arra teszek javaslatot, hogy
Dombóvár Város Könyvtára alkalmazza a helytörténeti gyűjtemény szakmai
működtetését végző muzeológust. Mint a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület beszámolóját és munkatervét tartalmazó előterjesztés is tartalmazza, ez a
megoldás hosszútávon, megnyugtató módon rendezné a nagy múltú – idén 30 éves –
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület, valamint a Helytörténeti
Gyűjtemény működését.

A Képviselő-testület részéről szükséges döntések a következők:
• Jelenleg érvényben lévő alapító okirata szerint a könyvtár nem jogosult
múzeumi tevékenység gyakorlására, tevékenységi körét módosítani kell ennek
megfelelően.
• Szükséges rendelkezni a könyvtár létszámbővítéséről, a muzeológus
foglalkoztatásának fedezetéről.
• A könyvtár és az Egyesület között az együttműködés feltételeit rögzítő
megállapodást jóvá kell hagyni.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (Közműv. tv.) 55. § (1) bekezdése
határozza meg a nyilvános könyvtár alapfeladatait. A törvény értelmében a települési
könyvtárnak feladata helyismereti információk és dokumentumok gyűjtése is. Az 55. §
(2) bekezdése értelmében a fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat a
nyilvános könyvtár számára. A Közműv. tv. 67. §-a szerint a tizentötezer fő feletti
lakosságszámú városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári
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ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények összevonása
más intézménnyel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási előnyök esetében indokolt.
A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a kultúráért
felelős miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.
A törvény nem definiálja az átszervezés fogalmát, ugyanakkor a könyvtár feladatának
a múzeumi tevékenységgel való kiegészítése átszervezésnek minősíthető, és
mindenképpen szükségesnek mutatkozik az illetékes miniszter véleményének kikérése.
A közművelődési törvény értelmében az állami és önkormányzati fenntartású
közgyűjteményi és közművelődési intézményekben a foglalkoztatottak létszámának
meghatározásánál a fenntartónak figyelembe kell vennie a törvény hatálya alá tartozó
intézmények jogszabályban előírt alapfeladataiból, az ezek teljesítéséhez szükséges
feltételekből, valamint szervezeti és működési rendjéből adódó foglalkoztatási
követelményeket. Az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárakban
alkalmazottként csak olyan személy foglalkoztatható, aki
a) büntetlen előéletű, és nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban,
közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
b) a munkakör betöltéséhez jogszabályban meghatározott végzettséggel és
szakképesítéssel rendelkezik.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint
közalkalmazotti jogviszony főszabály szerint pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató
dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
A munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) olyan munkakör esetén, amely tekintetében - kilencven napon belül - már legalább
két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez
szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc
hónapig foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony
megszűnését követő egy hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt,
feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a
kinevezésében foglalt munkakörének, és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem
a munkáltató azonnali hatályú felmondásával szűnt meg,
d) helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására
szóló határozott idejű kinevezés esetén, vagy
e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott
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közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére tárgyú
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé
tenné pályázat mellőzését.
A fentiek alapján nincs mód arra, hogy az Egyesület által jelenleg foglalkoztatott
muzeológust a könyvtár átvegye. A közalkalmazotti bértáblát figyelembe véve
egyébként a gyűjtemény muzeológusának munkabére és járuléka (egyéb juttatások
nélkül) min. 310.000,-Ft/hó összegű kiadást jelentene.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dombóvár Város
Könyvtárát be kívánja vonni 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 bővíteni kívánja múzeumi tevékenységgel,
ezen belül pedig muzeológus foglalkoztatásával.
2. A Képviselő-testület az 1. pont végrehajtása érdekében a következőket rendeli el:
a) A polgármester kérje ki a kultúráért felelős miniszter véleményét a tervezett
intézkedéssel kapcsolatban.
b) A polgármester kezdeményezze együttműködési megállapodás megkötését
Dombóvár Város Könyvtára és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő
Egyesület között a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szakmai
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, és azt terjessze a Képviselőtestület elé a végrehajtáshoz szükséges további döntésekre vonatkozó
javaslatokkal együtt.
c) Dombóvár Város Könyvtárának költségvetése tervezésekor a kiadások és a
létszám meghatározása során muzeológus foglalkoztatásával is számolni kell.
d) Dombóvár Város Könyvtárának vezetője írjon ki pályázatot muzeológus
foglalkoztatására azzal, hogy a pályázat alapján muzeológus kinevezésére csak
az annak foglalkoztatására is fedezett nyújtó költségvetés és a foglalkoztatást
lehetővé tevő létszám elfogadása esetén van lehetőség.
Határidő:
2014. február 7. – 2. a) és d) pont
2014. februári rendes ülés – az együttműködési megállapodás és a további döntésekre
vonatkozó javaslatok képviselő-testület elé terjesztésére
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Titkárság, Dombóvár Város Könyvtára
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