
Okirat száma: IV./89-…./2020. 

Módosító okirat 

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény a Dombóvár Város Önkormányzata 
által 2020. október 5. napján kiadott, IV./89-9/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dombóvár Város 
Polgármesterének a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során 
2020. december …-én hozott …./2020. (XII. ….) határozatára figyelemmel – a következők 
szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

1.1.2. rövidített neve: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 
 

2. Az alapító okirat 1.2.2. pontjába foglalt táblázat a következő 2. és 3. sorral egészül ki: 

2 Tinódi Művelődési Ház  7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

3 Földi István Könyvtár 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 
 

3. Az alapító okirat 4.1. pontja a következő 4.1.3. alponttal egészül ki: 

4.1.3. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja szerint, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése alapján a 
helyi közművelődési tevékenység támogatása körében közművelődési intézményként a 
közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása. 

 
4. Az alapító okirat 4.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

 
5. Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A költségvetési szerv integrált kulturális intézmény, amely a muzeális 
intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a 
közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő 
önkormányzati feladatokat közös szervezetben látja el. 

4.3.2. A költségvetési szerv közművelődési intézményként, mint művelődési ház ellátja a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, 
valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 



közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény foglaltak szerint a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása feladatot a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
76. § (3) bekezdés a), b), d), e) és f) pontjai szerinti közművelődési 
alapszolgáltatások biztosításával. A közművelődési intézményi szervezeti egység 
elnevezése Tinódi Művelődési Ház. 

4.3.3. A költségvetési szerv ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvényben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben 
meghatározott települési nyilvános könyvtári ellátással kapcsolatos feladatokat 
városi könyvtárként. A települési nyilvános könyvtári szervezeti egység elnevezése 
Földi István Könyvtár. 

4.3.4. A költségvetési szerv muzeális intézményként ellátja a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
37/A. § (2) bekezdése szerint feladatokat, mint közérdekű muzeális gyűjtemény. A 
muzeális intézményi szervezeti egység elnevezése Dombóvári Helytörténeti 
Gyűjtemény. 

 4.3.5. A költségvetési szerv végzi a székhelyét és a telephelyét képező önkormányzati 
ingatlanok működtetését, hasznosítását és bérbeadását. 

4.3.6. A költségvetési szerv közreműködik a dombóvári városkártya rendszer 
működtetésében, a városkártya regisztrációk felvételében. 

4.3.7. A költségvetési szerv feladata az önkormányzati közterületi hirdető felületek 
(hirdetőhengerek, fényújság, önkormányzati buszvárók) működtetése, 
hasznosítása. 

 
6. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 1. sorral egészül ki a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:   

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

 
7. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:   

13 082093 
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek  

 
8. Az alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki a 

további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával:   

16 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 

 
9. Az alapító okirat 5.1. pontjában a „feladatok ellátására” szövegrész helyébe a 

„munkakör betöltésére” szöveg lép, a „beosztás” szövegrész helyébe a „munkakör” 
szöveg, a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltatói” szöveg lép.   

 

Jelen módosító okiratot 2021. január 1. napjától kell alkalmazni. 
 
 
 
 



 
Kelt: Dombóvár, elektronikus időbélyegző szerint 
 

 
P.H. 

 

 
    Pintér Szilárd polgármester 


