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8.    
      

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 
összefüggő előterjesztés 

 
A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 
 
A 2020. március 19-én kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 
szükségesnek döntés meghozatalát: 
 
 
A döntés tárgya: 
 
A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. szakmai beszámolója és a 
2020. évi munkaterve 
 
A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  
 
dr. Szabó Péter jegyző 
 
A döntés tervezett időpontja:  
 
2020. március 27. 

 
A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 
 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
A döntéselőkészítés nyilvánossága:  
 
Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 
 
Az önkormányzati törvény értelmében a helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a 
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása a kulturális szolgáltatások körében. A 
feladatellátás fő keretét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (közművelődési törvény) 
tartalmazza, amely úgy rendelkezik, hogy a települési könyvtári ellátás biztosítása a 
települési önkormányzatok kötelező feladata, és a tizenötezer fő feletti lakosságszámú 
városokban elsősorban önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást 
biztosítani (városunk állandó lakosságszáma 2020. január 1-jén 18.396 fő volt), 
azonban a törvény kifejezetten lehetővé teszi, hogy a nyilvános könyvtár fenntartását 
és működtetését a települési önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló nonprofit 
gazdasági társaság útján lássa el. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények 
összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy jelentős gazdálkodási előnyök 
kimutatása esetében indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos 
intézkedésekhez az illetékes miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. 
 
A város közgyűjteményi intézménye 28 éve költségvetési szerv, 2015-ben még a 
Dombóvár Város Könyvtára nevet viselte, időközben kétszer is névváltozáson esett át, 
illetve azóta a tevékenységi köre is kibővült és egyben muzeális intézmény, azon belül 
pedig közérdekű muzeális gyűjtemény is lett, miután az önkormányzat 2017-ben 
átvette a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását a Dombóvári Városszépítő 
és Városvédő Közhasznú Egyesülettől. 
 
A nyilvános könyvtár törvényi alapkövetelményei: 

a) mindenki által használható és megközelíthető; 
b) rendelkezik kizárólagosan a könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas 

helyiséggel; 
c) rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban, ötezer fő 

feletti településen működő települési könyvtár esetében legalább heti 25 órában, 
továbbá legalább havonta két hétvégi napon tart nyitva; 

d) vezetője a könyvtárakban foglalkoztatottak képesítési követelményeire és 
jogviszonyára irányadó jogszabályokban meghatározott végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik; 

e) könyvtári szakembert alkalmaz; 
f) helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek; 
g) statisztikai adatokat szolgáltat; 
h) éves szakmai munkaterv alapján ellátja az alább részletezett alapfeladatokat, 

tevékenységéről éves szakmai beszámolót készít; 
i) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében; 
j) elnevezésében megjelenik a könyvtár kifejezés. 

 
A nyilvános könyvtár alapfeladatai a közművelődési törvény szerint az alábbiak: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 
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b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 

elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
i) kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, 
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez, 
k) a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve 

szervezi. 
 

A települési könyvtár a fentieken túl 
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, 
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, 
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik, 
e) gyermek- és családbarát szolgáltatásokat nyújt. 

 
A törvény 65. § (2a) bekezdése értelmében a települési könyvtár az éves szakmai 
munkatervét és az éves szakmai beszámolóját - megőrzés és hozzáférhetővé tétel 
céljából - a fenntartó általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei 
hatókörű városi könyvtár részére. Az 50. § (2) bekezdés a) pontja szerint pedig a 
fenntartója meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú 
feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és 
beruházási feladatait. 
 

Határozati javaslat 
a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2019. szakmai 

beszámolójáról és a 2020. évi munkatervéről 
 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület 
hatáskörének gyakorlása során elfogadja a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 
Gyűjtemény 2019. szakmai beszámolóját és a 2020. évi szakmai munkatervét. 
 
 
        Pintér Szilárd 
        polgármester 


