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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 58/2012. (II. 23.) Kt.
határozatával elrendelte a Dombóvári Művelődési Ház, a Városi Könyvtár és a
Helytörténeti Gyűjtemény üzemeltetésének felülvizsgálatát lehetséges összevonásra, új
közművelődési szervezet létrehozására. A feladat végrehajtására határidőként a 2012.
áprilisi rendes képviselő-testületi ülés került meghatározásra.
A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy egy esetleges intézmény
összevonással
- növelhető –e a közművelődési intézmények látogatottsága,
- javítható-e a művelődési ház felújított épületének kihasználtsága,
- a rendelkezésre álló humán erőforrás hatékonyabban tudja-e ellátni feladatát
egy integrált közművelődési szervezetben,
- hogyan csökkenthetők az üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatos költségek,
úgy, hogy az ne járjon a szolgáltatás színvonalának romlásával.
A 2012. április 26-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között Bükösdi Olga, az
Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének előterjesztésében szerepelt ez a téma, de
akkor azt az előterjesztő visszavonta. Mivel a felülvizsgálatban érintett szervezetek,
intézmények részéről nagy a bizonytalanság a jövőjüket illetően, mindenképpen
szükséges, hogy képviselő-testületünk döntsön arról folytatja-e az összevonásra
vonatkozó javaslathoz szükséges felülvizsgálatot és egyeztetést vagy megismerve az
intézmények működésével kapcsolatos adatokat nem látja indokoltnak új
közművelődési szervezet létrehozását.
Az előterjesztés 1. sz. melléklete az intézmények által foglalkoztatottakkal kapcsolatos
adatok tartalmazza.
A 2. sz. mellékletben az érvényben lévő szerződések, kötelezettségvállalások, valamint
az intézmények által közölt működési költségek került összesítésre.
Határozati javaslat
„A” variáció
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre,
melynek feladata a Dombóvári Művelődési Ház Nkft., a Városi Könyvtár és a
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület által gondozott helytörténeti
gyűjtemény üzemeltetésének felülvizsgálata a lehetséges összevonásra és új
közművelődési szervezet létrehozására, továbbá annak formájára vonatkozó javaslat
kidolgozása, előkészítése.
A munkacsoport elnöke:
az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

A munkacsoport tagjai:
Hegedüs Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
Dr. Hajcsár Anett jogász
Enczel Istvánné Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkársági Csoport vezetője
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: a munkacsoport elnöke
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

„B” variáció
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Művelődési
Ház Nkft., a Városi Könyvtár és a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület
által gondozott helytörténeti gyűjtemény üzemeltetésének felülvizsgálatát
befejezettnek tekinti. A lehetséges összevonást és új közművelődési szervezet
létrehozását jelenleg nem tartja indokoltnak.

Szabó Loránd
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