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Tisztelt Képviselő-testület!
A vonatkozó törvényi rendelkezések szerint 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. Az elmúlt évben megtörtént a
közművelődési tárgyú önkormányzati rendelet felülvizsgálata, mivel a törvényi háttér
2017-ben és 2018-ban jelentősen megváltozott. A dombóvári önkormányzat a
közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről változatlanul (és már több mint 20
éve) 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, amelyet
az új helyi és magasabb szintű rendelkezésekkel összhangba kellett hozni. Ez tavaly
nyáron megtörtént, az új tartalmú kontraktus 2019. július 1-je óta él és 2024. december
31-ig hatályos.
A Tinódi Ház esetében a helyzet sajátos, miután az épület tulajdonosa az
önkormányzat, és egy külön bérleti-üzemeltetési szerződéssel biztosított a cég számára
annak használata, mely egyben működtetési kötelezettséggel is jár.
Az önkormányzati 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 közművelődési feladatellátás kereteit a közművelődési megállapodás jelöli ki. A
Kft. által működtetett közművelődési intézmény a Tinódi Művelődési Ház, mely a
Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti Tinódi Házban működik az önkormányzat által
fenntartott települési könyvtárral együtt és azzal együttműködve. A Tinódi Művelődési
Ház tevékenységi köre elsősorban Dombóvárra terjed ki.
A Tinódi Ház bárki számára elérhető, szolgáltatásainak igénybevétele elől senki sincs
elzárva. Az Kft. saját honlapot működtet, jelen van a közösség médiában, a közterületi
hirdetőoszlopok révén a Tinódi Ház rendezvényeire a figyelemfelhívás megfelelő. Ezt
támogatja a Dombóvár Kártya rendszer kapcsán megvalósuló együttműködés is. Az
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önszerveződő közösségekkel 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.
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 feladatellátás tárgyi feltételei adottak, az immár negyven éve működő épületben
ehhez minden biztosított.
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 a felsőfokú
végzettségű szakember mellett legalább 2 fő közművelődési szakmai munkakör
biztosításáról rendelkezik, akiknek az EMMI rendeletben az ellátott közművelődési
alapszolgáltatásokhoz kapcsolódóan előírt képesítéssel, tapasztalattal kell
rendelkezniük 2021. január 1-jéig.
***
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A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 3. § (1)
bekezdése értelmében a feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig.
Az előterjesztés mellékletét képezi a Tinódi Művelődési Ház 2020. évi munkaterve,
amely a szolgáltatási tervet is magában foglalja, valamint a Majoros Galériába
tervezett kiállításokat és programokat. A Ház vezetője az idei támogatási igény
megalapozásához készített egy pénzügyi tervet a várható bevételek és kiadások
felvázolásával, amely szintén csatolva az előterjesztéshez. Az igény 58 millió Ft
támogatás, plusz további 5 millió a hűtőrendszer javítására. A február 14-i ülésre
előterjesztett költségvetési rendelettervezet összesen 52 millió Ft-os támogatási
előirányzatot tartalmazott. A támogatást a jelen ülésen tárgyalásra kerülő tervezet
szerint javaslom biztosítani.
A cég ügyvezetője javaslatot tett továbbá a Ház hasznosításához, illetve az elérhető
szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjak felülvizsgálatára az egyszerűsítés jegyében. A
javasolt új díjtételek mellékelve.
A fennálló közművelődési megállapodás módosítására szintén történt kezdeményezés.
ez az alábbiakban foglalható össze:
 A jelen állás szerint az intézmények, illetve a civil szervezetek részére a Tinódi
Ház térítés nélkül vehető igénybe a nem bevételes, belépődíjas rendezvényeikhez
évi 1 alkalommal. Javasolt ezt a korlátozást törölni, és a Ház vezetőjére bízni, hogy
kinek hányszor biztosít lehetőséget.
 A Kft. a megállapodás mellékletben nem szereplő önképző, nem bejegyzett
művelődő közösségek részére kulturális, politikamentes rendezvényeik
megtartásához térítésmentesen vagy kedvezményes helyszínt a Tinódi Házban csak
a megbízó önkormányzat előzetes jóváhagyásával biztosíthat a hatályos
rendelkezés szerint. A javaslat itt is az, hogy a Kft. vezetője hozzon felelős döntést
ezekben az esetekben is.
 Az ifjúsági klubban szervezett ifjúsági programot igény szerint, alkalmanként, és
ne minden hónap utolsó pénteki napján kelljen tartani.
 A szabadtéri filmvetítések megszervezése ne legyen kötelezettség.
 Az aktuális mozifilmek megtekintését lehetővé tevő filmvetítések (Mozgó Mozi)
megtartására ne kerüljön sor, mivel veszteséges ez a szolgáltatási elem.
 A Majoros Galériában kiállításon kívüli egyéb program megtartásához ne legyen
szükség az önkormányzat engedélyére.
 Az önkormányzati reklámfelületek működtetésével kapcsolatos szabályok
(plakátozó helyek, hengerek, city-light reklámhordozók egyes buszvárok oldalain)
külön szerződésben legyenek rögzítve.
 Az eddig évente két alkalommal kiadott programajánló füzet megjelentése ne
képezze a cég feladatát.
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 A Dombó-Média Kft. végelszámolása kapcsán új elem a Pannónia út - Hunyadi tér
sarkán található fényreklám kezelése, üzemeltetése.
 A cég részbeni vagy teljes közreműködésével szervezendő városi rendezvények
aktualizálása az idei rendezvénynaptárnak megfelelően.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatok elfogadását indítványozom.
I. Határozati javaslat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás
módosításáról, az önkormányzati tulajdonú reklámfelületek- és hordozók
működtetéséről szóló külön szerződés megkötéséről
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit
Kft.-vel kötött, közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési
megállapodást módosítását és a 2020. március 1-jétől hatályos egységes szerkezetű
megállapodást a melléklet szerint elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás
aláírására.
2. A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú közterületi reklámfelületek- és
hordozók működtetését és hasznosítását a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-re bízza
továbbra is, a működtetéssel járó jogokról és kötelezettségekről a közművelődési
megállapodással megegyező időtartamú szerződést köt a Kft.-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés tartalmának
jóváhagyására és aláírására.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
II. Határozati javaslat
a Tinódi Ház Nonprofit Kft. közművelődési feladatellátásnak 2020. évi
támogatásáról
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi Ház Nonprofit
Kft.-nek az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezésével
összefüggő szolgáltatási terve alapján a feladatellátás 2020. évi támogatását 53
millió Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatás biztosításáról szóló
megállapodás aláírására.
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2. A Képviselő-testület a Tinódi Ház működtetése és hasznosítása, illetve a
közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódóan nyújtott szolgáltatások során
érvényesíthető bérleti és egyéb díjakat a Kft. által javasoltnak megfelelően a
melléklet szerint hagyja jóvá.
Határidő: 2020. március 31.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda
Pintér Szilárd
polgármester
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