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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 intézményi
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.
Az előterjesztés 1. sz. melléklete az intézmények által foglalkoztatottakkal kapcsolatos
adatokat tartalmazza.
A 2. sz. mellékletben az érvényben lévő szerződések, kötelezettségvállalások, valamint
az intézmények által közölt működési költségek kerültek összesítésre.
Az adatok jól mutatják, hogy a jelenleg működő rendszerben vannak tartalékok. Az
erőforrások átcsoportosításával, a szolgáltatások színvonalának megőrzése – akár
növelése – mellett jelentős megtakarítás érhető el. Ennek előkészítése mindenképpen
hosszabb, az érintettek bevonásával történő egyeztetést igényel. Javaslom, hogy e
munka elvégzésére képviselő-testületünk egy bizottság megalakításáról döntsön.
Véleményem szerint az átszervezés első lépését viszont most meg kell tennünk.
Mindenki által ismert, hogy 2013. január 1-től jelentős változások lesznek a
közigazgatásban. Megalakulnak a járási hivatalok, melyek elhelyezését biztosítanunk
kell. A helytörténeti gyűjteménynek jelenleg helyet adó Dombóvár, Szabadság u. 16.
szám alatt található – a város tulajdonát képező – ingatlan elhelyezkedése, mérete és a
múltban betöltött funkciója alapján is egy olyan épület, mely alkalmas valamely
hivatali szervezet befogadására.
A Városszépítő és Városvédő Egyesülettel a Helytörténeti Gyűjtemény gondozására
2004. márciusában kötött megállapodás 11. pontja kimondja, hogy a „megállapodást
bármelyik fél 90 napos felmondási idővel felmondhatja. Amennyiben a képviselőtestület az épület más célú hasznosításáról döntene, az önkormányzat köteles a
helytörténi gyűjteménynek megfelelő helyet biztosítani”.
Javaslom, hogy a Városszépítő Egyesülettel kötött megállapodást önkormányzatunk
mondja fel azzal, hogy elvi döntést hoz arról miszerint a gyűjteménynek a jövőben a
város művelődési házában ad helyet. A gyűjtemény gondozását továbbra is az
Egyesület látná el, részükre a múzeumvezető bérét továbbra is biztosítanánk. A

Szabadság utcai épület működési költségeire az előző években átadott támogatást a
Művelődési Ház Nkft. kapná meg. Ezzel a megoldással csökkenthető a Művelődési
Ház Nkft. hiánya, továbbra is megfelelő szakmai kezekben lenne a gyűjtemény
gondozása és felszabadulna a város egy értékes ingatlana. A Szepessy u. 1. szám alatti
ingatlant – az érvényben lévő megállapodás alapján – továbbra is térítésmentes
használhatná a Városszépítő Egyesület.
I. Határozati javaslat
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:
Bükösdi Olga képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
A munkacsoport tagjai:
- Hegedüs Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke
- Tóth Gyula képviselő
- Dr. Halmos Péter ügyvéd
- Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője
- Dr. Hajcsár Anett jogász
- Enczel Istvánné, Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkársági Csoport vezetője
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Bükösdi Olga képviselő, a munkacsoport elnöke
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
II. Határozati javaslat
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári
Városszépítő és Városvédő Egyesülettel a „Helytörténeti Gyűjtemény”
gondozására 2004. március 16-án kötött megállapodást felmondja a közlésétől
számított 90 napos felmondási idővel. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a
továbbiakban is gondoskodni kíván a gyűjtemény elhelyezéséről, a helyszínről a
Képviselő-testület a szerződés megszűnéséig dönt.
2. A Képviselő-testület megbízza az új közművelődési szervezet létrehozásának
vizsgálatára létrehozott munkacsoportot, hogy a helytörténeti gyűjteménynek a
Dombóvári Művelődési Házban (Hunyadi tér 25.) történő elhelyezéséről
egyeztessen a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesülettel és a Dombóvári
Művelődési Ház Nkft.-vel, valamint tegyen javaslatot a gyűjtemény további
működtetéshez szükséges forrásra és annak fedezetére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmondó nyilatkozat
megtételére.
Határidő:

2012. április 30. – 1. pont
2012. június 30. – 2. pont
Felelős:
Polgármester,
Bükösdi Olga képviselő, a munkacsoport elnöke
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság

Bükösdi Olga
bizottsági elnök

