
 

Okirat száma: IV./89-…../2020. 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Földi István 
Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

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 

 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

1.2.2. telephelye(i): 

 telephely megnevezése telephely címe 

1 Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény  7200 Dombóvár, Szabadság utca 16. 

2 Tinódi Művelődési Ház  7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

3 Földi István Könyvtár 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 

 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1992.03.01. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
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3.1.1. megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

3.1.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Dombóvár Város Önkormányzata 

3.2.2. székhelye: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

4.1.1. 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 64. §-a alapján a 
települési nyilvános könyvtári ellátás biztosítása. 

4.1.2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja szerint a kulturális örökség helyi védelme, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 37/A. § (1) és (2) bekezdése szerint a kulturális javak védelme és a 
kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása muzeális intézményként, a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 37/A. § (7) b) pontja szerinti közérdekű muzeális gyűjteményként. 

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. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 910110 Közművelődési intézmények tevékenysége 

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), 
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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. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 013350 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

2 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

5 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

6 082044 Könyvtári szolgáltatások 

7 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység  

8 082062   Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

9 082063   Múzeumi kiállítási tevékenység 

10 082064   Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

11 082091   Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

12 082092 
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek 
gondozása 

13 082093 
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr 
művészetek  

14 083020 Könyvkiadás 

15 083030 Egyéb kiadói tevékenység 

16 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
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17 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Dombóvár város közigazgatási 
területe. Muzeális intézményként a gyűjtőterület Dombóvár város közigazgatási területére 
terjed ki. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
választja meg a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése szerint a vezetői 
munkakör betöltésére kiírt pályázat alapján, és bízza meg a vezetői munkakör legfeljebb 5 
évre szóló ellátásával, mint vezető állású munkavállaló. A költségvetési szerv vezetője a 
költségvetési szervvel a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti 
munkaviszonyban áll, tekintetében az egyéb munkáltató jogok közé nem tartozó 
munkáltatói jogokat (vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 19. § b) pontja szerint az egyéb 
munkáltatói jogokat Dombóvár város polgármestere gyakorolja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Munkaviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

2 Megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

3 Közfoglalkoztatási jogviszony 
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CVI. törvény 

4 Önkéntes segítői jogviszony 
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvény  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100106.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100106.TV

