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Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Könyvtár vezetője és a Művelődési Ház Nkft. ügyvezetője levélben
tájékoztatott az intézmények tervezett nyári működési rendjéről.
A könyvtár július és augusztus hónapban hétköznapokon a szokásosnál 1 órával
rövidebb, míg szombaton változatlan nyitva tartással várna az érdeklődőket. Figyelembe
véve az intézményben dolgozók létszámát ez a nyitvatartási rend nem jár a szolgáltatás
színvonalának jelentős csökkenésével.
A művelődési ház vezetője eredetileg arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy
július 4-től 29-ig (4 hétre) tervezi az intézményt bezárni. 2011. június 27-én a mellékelt
levelet juttatta el az önkormányzathoz.
Polgármester úr a tárgyban született előterjesztést visszavonta, abban a nyitva tartás
melletti érvek az alábbiak voltak:
Véleménye szerint egy olyan intézmény, melynek feladata a lakosság művelődési,
szórakozási igénye kielégítése lenne, nem engedheti meg, hogy ilyen hosszú ideig zárva
tartson. A nyári időszakban sok családnak problémát jelent, hogy gyermeke a szünidőben
hasznosan töltse el idejét. Egyre kevesebb ember engedheti meg magának, hogy nyári
szabadsága alatt elutazzon, de szeretne pihenni, kikapcsolódni. Véleménye szerint ezeket
az igényeket és feladatokat a város vezetésének és a Művelődési Ház Nkft-nek is szem
előtt kell tartania. Az előző ülésen hozott határozat alapján az Nkft-nél foglalkoztatottak
száma 3 fővel emelkedett, tehát létszámhiány nem indokolja a hosszú zárva tartást.
A fentiek alapján javasolta, hogy Dombóvár Város Önkormányzata, mint a Művelődési
Ház Nkft. többségi tulajdonosa ne támogassa a művelődési ház nyári zárva tartását. A
művelődési ház vezetője által tett újabb javaslatra figyelemmel egy másik alternatívát is
javaslok megfontolásra a testületnek, vagyis a nyitva tartás korlátozott lenne.
Határozati javaslat
A) alternatíva
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár nyitva
tartását július-augusztusra az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyitva tartás
hétfő
kedd
szerda
csütörtök

jelenleg
9,00- 18,00
9,00- 18,00
9,00- 18,00
zárva

július-augusztus
9,00- 17,00
9,00- 17,00
9,00- 17,00
Zárva
2

péntek
szombat

9,00- 18,00
9,00- 12,00

9,00- 17,00
9,00- 12,00

Határidő: 2011. július 1-től augusztus 27-ig
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városi Könyvtár
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a tulajdonosi
jogok és döntések képviseletére feljogosított Hegedüs Csaba képviselőt, hogy
kezdeményezze a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. taggyűlésének összehívását
és ott az alábbi javaslattal képviselje Dombóvár Város Önkormányzatát:
· A Dombóvári Művelődési Ház a nyári időszakban is a jelenlegi nyitva tartás
szerint üzemeljen.
Határidő: 2011. július 2. – a taggyűlés időpontja
Felelős: Hegedüs Csaba képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Művelődési Ház Nkft.

B) alternatíva
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Könyvtár nyitva
tartását július-augusztusra az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Nyitva tartás
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

jelenleg
9,00- 18,00
9,00- 18,00
9,00- 18,00
zárva
9,00- 18,00
9,00- 12,00

július-augusztus
9,00- 17,00
9,00- 17,00
9,00- 17,00
Zárva
9,00- 17,00
9,00- 12,00

Határidő: 2011. július 1-től augusztus 27-ig
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városi Könyvtár
2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a tulajdonosi
jogok és döntések képviseletére feljogosított Hegedüs Csaba képviselőt, hogy
kezdeményezze a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. taggyűlésének összehívását
és ott az alábbi javaslattal képviselje Dombóvár Város Önkormányzatát:
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· A Dombóvári Művelődési Ház a nyári időszakban is az alábbiak szerint üzemeljen
júliusban:

2011. július 410.

2011. július 1117.

2011. július 1824.

2011. július 2531.

Hétfő

9-12 óráig

9-12 óráig

9-12 óráig

7-14 óráig

Kedd

10-13 óráig
16-20 óráig

9-20 óráig

9-20 óráig

7-14 óráig
16-20 óráig

Szerda

8-12 óráig

8-16 óráig

9-16 óráig

9-16 óráig

Csütörtök

8-12 óráig
18-20 óráig

18-20 óráig

8-14 óráig
18-20 óráig

18-20 óráig

Péntek

8-12 óráig
15-19 óráig

18-22 óráig

7-14 óráig

-

Szombat

-

6-12 óráig

-

-

Határidő: 2011. július 2. – a taggyűlés időpontja
Felelős: Hegedüs Csaba képviselő
Végrehajtásért felelős: Dombóvári Művelődési Ház Nkft.

Dombóvár, 2011. június 28.

Bükösdi Olga
bizottsági elnök
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Tisztelt Oktatási és Kulturális Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Úr!

A dombóvári Művelődési Ház NKft. levélben bejelentette az épület és a szervezet
nyári működési tervét. Ezt a nyitva/zárva tartást a korábbi évtizedek tapasztalatai
(dombóváriak elutaznak, az ideutazók Gunarasból nem jönnek be kétnyelvű kiállítás- és
foglalkoztató meghívóra se); az épületet használók tényleges igényei alapján írtuk le
korábban is, most pedig a döntést megkönnyítendő, táblázatban is közöljük.
A mintegy 35 csoportból - a korábbi éveket felülmúlóan ugyan, de - mindössze 7,
város által ingyenes helyhasználattal működő saját csoport igényli a júliusi
helyiségbiztosítást. Ez 4 hét alatt 24 alkalmat jelent. Rajtuk kívül egy kulturális rendezvényi
célú és 11 kereskedelmi/termékbemutató célú teremigény jelentkezett – akiket
természetesen a bevétel érdekében bérelt helyen kiszolgálunk. Ez mintegy 150 órányi nyitva
tartást jelent a négy hét alatt, átlagosan 37,5 óra/munkahét, teremberendezés, takarítás,
épület- és gyepkarbantartás nélkül.

Nyitvatartási igény 2011. július
2011. július 410.

2011. július 1117.

2011. július 1824.

2011. július 2531.

Hétfő

9-12 óráig

9-12 óráig

9-12 óráig

7-14 óráig

Kedd

10-13 óráig
16-20 óráig

9-20 óráig

9-20 óráig

7-14 óráig
16-20 óráig

Szerda

8-12 óráig

8-16 óráig

9-16 óráig

9-16 óráig

Csütörtök

8-12 óráig
18-20 óráig

18-20 óráig

8-14 óráig
18-20 óráig

18-20 óráig

Péntek

8-12 óráig
15-19 óráig

18-22 óráig

7-14 óráig

-

Szombat

-

6-12 óráig

-

-

Emellett 2 tábor, 3 külső nyelvtanfolyam és egy ismeretterjesztő túra koordinációja,
lebonyolítása folyik. (TÁMOP)
Június vége nem csak napi túlórákkal járt az előkészítésben, hanem a hétvégi 3 napos
rendezvény többletmunka-teljesítést is hozott. Ez az új dolgozóknál is munkaidő-átcsúszást
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jelent, ugyanakkor a július ledolgozandó munkaórákat „ajándékoz” részükről a cégnek a
későbbi rendezvény-lebonyolításokhoz.
Sajnos a nyári foglalkoztatók eszköz- és szakember-igényére idén sem sikerült
pályáznunk, megrendelést kapnunk. A nyilvános WC-ként üzemeltetést a kulturális igény
uborka-szezonjában nem tartottuk, tartjuk túl jó ötletnek, de az épület 100 %-os, az NKft. 70
%-os tulajdonosának ilyen igényű kérését szükség esetén a hétköznapi 8-17 órás nyitva
tartás Polgármester Úr által javasolt, ám nem túl praktikus megtartásával meg tudjuk
valósítani.
Egyéb esetben javasoljuk a tényleges kulturális igényekre épülő, táblázatba foglalt
nyitva tartásunk elfogadását, melybe pl. bele tartoznak a Kórus este 18-20 -ig tervezett
próbái is.
Bízunk ésszerű, költségtakarékos és igénykövető döntésükben.

Dombóvár, 2011. június 27.

Tisztelettel:

Farkas János
ügyvezető igazgató
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