
7.    

      

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. 

 

Az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát a december közepére 

tervezett döntéshozatalt megelőzően: 

 

A döntés tárgya: 
 

Közművelődési feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozása 2021. 

január 1-jétől a Földi István Könyvtár átszervezésével 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 4. 

 

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, Humán Bizottság 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A Képviselő-testület a szeptember végi ülésén foglalt úgy állást, hogy a muzeális 

intézményekkel, valamint a nyilvános könyvtári ellátás és a közművelődési 

alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatait – melyet 

jelenleg a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjteménnyel, illetve a Tinódi Ház 

Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött, közművelődési 

intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodással biztosít – közös 

szervezetben, a közművelődési megállapodás megszüntetésével közvetlen 

önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény révén, integrált kulturális 

intézményi formában – amely települési könyvtár, muzeális intézmény (közérdekű 

muzeális gyűjtemény) és közművelődési intézmény (művelődési ház) –, költségvetési 

szerv fenntartása útján kívánja ellátni 2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár 

és Helytörténeti Gyűjtemény átszervezésével, feladatkörének közművelődési 

feladatokkal történő kibővítésével.  

 

A Képviselő-testület felkért, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 69/A. §-ában és 78/J. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint a kultúráért felelős minisztertől az átszervezéssel 

kapcsolatos véleményt szerezzem be, és azzal együtt a további döntési javaslatokat 

terjesszem a képviselő-testület elé. Október első napjaiban elküldésre került a 

véleménykérő levél. Az emberi erőforrások miniszterének mellékelt véleménye azt 

tartalmazza, hogy támogatja a három kulturális szolgáltatást is nyújtó integrált 

kulturális intézmény megvalósítását a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény átszervezésével.  

 

Mindezek alapján indítványozom, hogy a közművelődési alapszolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat 2021. január 1-jével a 

Tinódi Ház Nonprofit Kft. helyett a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény lássa el. Ezzel összefüggésben a jelen előterjesztés három döntési 

javaslatot tartalmaz. 

 

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. Ez utóbbit érintően dr. Szabó Péter 

jegyző állásfoglalást kért a Tolna Megyei Kormányhivataltól, amely a mellékelt 

levelében úgy foglalt állást, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény alapján meg kell különböztetni az átszervezésről való döntést 

az arra vonatkozó állásfoglalástól. A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései nem a 

döntési, hanem az állásfoglalási hatáskör gyakorlását nem teszik lehetővé a 

polgármester számára. Az állásfoglalás egyértelműen kimondja, hogy 
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polgármesterként a veszélyhelyzet alatt is döntést hozhatok átszervezésről, illetve 

elfogadhatom az ezzel összefüggő dokumentumokat. 

 

I. 

 

Az első döntési javaslat a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel fennálló, a 

közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó szerződések – a közművelődési, a bérleti-

üzemeltetési, valamint a reklámfelületek működtetésére szóló kontraktus – 

megszüntetéséről, valamint ezzel együtt a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény átszervezéséről szól az alapító okiratának módosításával. 

 

A Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31) önkormányzati 

rendeletnek megfelelően öt közművelődési alapszolgáltatásról - 1. művelődő 

közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, 

2. a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 3. a hagyományos közösségi 

kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, 4. az amatőr alkotó- és előadó-

művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, 5. a tehetséggondozás és -fejlesztés 

feltételeinek biztosítása - rendelkezik, a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény új közművelődési szervezeti egységének is ezek biztosítása lenne a 

feladata 2021. január 1-jétől, a közművelődési intézménytípus marad a művelődési 

ház.  

 

Az integrált kulturális intézmény nevére 2021. január 1-jétől a javaslat a következő: 

 

Teljes név: Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

Rövid név: Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

 

Az egyes szervezeti egységek elnevezései pedig az alábbiak: 

 

a) Tinódi Művelődési Ház  

b) Földi István Könyvtár 

c) Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 

 

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től átvételre kerülő, és a Földi István Könyvtár 

módosított alapító okiratban is rögzítésre kerülő további tevékenységek: 

 

• Az intézménynek helyet adó ingatlan egészének működtetése, hasznosítása, 

beleértve a kávézóhelyiséget is. 

• Az önkormányzati hirdető felületek működtetése (hengerek, fényújság, 

önkormányzati city-lightos buszvárók). 

• Közreműködés a városkártya rendszer működtetésében, a városkártya 

regisztrációk felvétele. 
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I. Határozati javaslat 

közművelődési feladatokat is ellátó integrált kulturális intézmény létrehozásáról 

2021. január 1-jétől a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével 

 

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 az alábbiakról rendelkezik: 

 

1. Dombóvár Város Önkormányzata a muzeális intézményekkel, valamint a nyilvános 

könyvtári ellátás és a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének 

biztosításával összefüggő feladatait közös szervezetben, integrált kulturális 

intézményi formában – amely települési könyvtár, muzeális intézmény (közérdekű 

muzeális gyűjtemény) és közművelődési intézmény (művelődési ház) – látja el 

2021. január 1. napjától a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

átszervezésével, feladatkörének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 

3/2019. (I. 31) önkormányzati rendelet szerinti közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításával történő kibővítésével, mely feladatokat a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-

től veszi át; az átadás-átvétel részleteit a két szervezetnek megállapodásban kell 

rögzítenie. 

 

2. Dombóvár Város Polgármestere elrendeli a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel fennálló 

alábbi megállapodások megszüntetését közös megegyezéssel 2020. december 31-

vel bezárólag: 

 

a) A közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodás. 

b) Az önkormányzati tulajdonú közterületi reklámfelületek- és hordozók 

működtetésére és hasznosítására irányuló szerződés. 

c) A Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti, dombóvári 1294/7. hrsz alatt 

nyilvántartott Tinódi Ház megnevezésű ingatlanra kötött bérleti-

üzemeltetési szerződés. 

 

3. Dombóvár Város Polgármestere elfogadja a Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény alapító okiratának módosítását – amellyel a neve Dombóvári 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény elnevezésre változik, 

valamint alaptevékenysége kiegészül a közművelődési alapszolgáltatások 

biztosításával és az ezzel összefüggő egyéb feladatokkal –, valamint az egységes 

szerkezetű alapító okiratot a melléklet szerint. 

 

4. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált 

kulturális intézmény szervezeti egységei a következők: 

a) közművelődési intézményi szervezeti egység (Hunyadi tér 25.): Tinódi 

Művelődési Ház 
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b) települési nyilvános könyvtári szervezeti egység (Hunyadi tér 25.): Földi 

István Könyvtár 

c) muzeális intézményi szervezeti egység (Szabadság utca 16.): Dombóvári 

Helytörténeti Gyűjtemény 

 

Határidő: 2020. december 15. –  az 1. pont szerinti megállapodás megkötésére, a 2. 

pont szerinti szerződések megszüntetésére, valamint a 

módosító okirat aláírására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda, Jegyző 

 

II. 

 

A második határozati javaslat a személyi és tárgyi feltételek biztosítását taglalja az új 

feladatokhoz kapcsolódóan.   

 

Dombóvár Város Önkormányzata az integrált kulturális intézmény 

alaptevékenységének ellátásához biztosítja a Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti, 

dombóvári 1294/7. hrsz alatt felvett, művelődési ház megnevezésű ingatlan és a Tinódi 

Ház Nonprofit Kft. tulajdonát képező ingóságok, a Dombóvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő városi plakátozó helyek/hengerek, illetve 

buszvárók oldalain található city-light típusú reklámhordozó berendezések, továbbá a 

Pannónia út - Hunyadi tér sarkán található fényreklám használatát a működtetési 

kötelezettségek ellátása mellett. A cég eszközeinek használatáról a két szervezetnek 

megállapodást kell kötni, az intézmény lesz a cég tulajdonában álló gépjármű 

üzembentartója is. 

 

A személyi vonatkozások rendezését eléggé megkönnyíti, hogy mind a Földi István 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, mind a Tinódi Ház Nonprofit Kft. dolgozói a 

munka törvénykönyve szerinti munkaviszonyban állnak. A munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VI. fejezete foglalkozik a munkáltató 

személyében bekövetkező változásról, amely szerint gazdasági egység (anyagi vagy 

nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének 

időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról 

az átvevő munkáltatóra szállnak át. A jogügylet körébe az uniós szabályok és a 

bírósági joggyakorlat a fenntartó/tulajdonos döntését is beleérti, így a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. dolgozóinak munkaviszonya 2021. január 1-jétől a törvény erejénél 

fogva folytatódik a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjteménynél. Erről az érintetteket természetesen tájékoztatni szükséges. 

 

Október végén látott napvilágot a kulturális intézményben foglalkoztatottak 

munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat 

lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról 

szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet, amely 2020. november 1-jén már hatályba is 

lépett. A munka törvénykönyve mellett tulajdonképpen ez határozza meg a 

foglalkoztatás feltételeit az önkormányzati fenntartású kulturális intézményekben, a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv#lbj0idd98
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dolgozókat az ennek megfelelő kulturális szakmai, illetve kulturális működéstámogató 

munkakörökben kell foglalkoztatni. Az intézményvezető kivételével nincs pályáztatási 

kötelezettség és újdonság, hogy az intézményvezető helyettesének megbízásához és 

felmentéséhez is szükséges a fenntartó egyetértése. Bérezés és egyéb pótlékok kapcsán 

egyébként nincs rendelkezés az új jogszabályban. 

 

Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális 

intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre 

meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. Az intézményvezető helyettese 

munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételek megegyeznek az 

intézményvezetőre meghatározott feltételekkel. 

 

Az EMMI rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében, ha az intézményvezető 

munkaviszonyának megszűnését vagy az intézményvezetői munkakörben történő 

foglalkoztatása megszűnését követő napon az intézményvezetői munkakör nem kerül 

betöltésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogszabály mellékletben meghatározott 

követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 120 nap időtartamra 

pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával. 

 

A két érintett szervezet vezetőjével egyeztetve az integrált kulturális intézmény 

létszáma januártól összesen 18,5 fő lenne az igazgatóval és az igazgató-helyettessel 

együtt, ebből kulturális működéstámogató munkakör (kulturális intézmény gazdasági, 

műszaki, informatikai, biztonságtechnikai, szervezetigazgatási, jogi, humánerőforrás-

gazdálkodási működtetéséért és üzemeltetéséért felelős, valamint alaptevékenységének 

ellátását támogató munkakör) 9,5 fő. 

 

A fentiekkel összhangban javaslom, hogy az igazgatói munkakör 2021. május 1-jétől 5 

évre történő betöltésére legyen új pályázat kiírva. A Dombóvári Művelődési 

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált kulturális intézmény vezetését 

igazgatóként a jelenlegi vezető, Virágné Bán Emma látná még el január elején, akinek 

az igazgatói feladatok ellátására szóló vezetői megbízása 2021. január 10-vel 

visszavonásra kerül, és 2021. január 11-től Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi Ház 

Nonprofit Kft. jelenlegi ügyvezetője végezné ideiglenesen az igazgatói teendőket 

2021. április 30-ig. 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működési 

feltételeiről és az igazgatói munkakör betöltéséről 

 

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 - az 5. pont tekintetében a Humán Bizottság hatáskörét 

magához vonva - az alábbiakról rendelkezik: 
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1. Dombóvár Város Önkormányzata a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és 

Helytörténeti Gyűjtemény integrált kulturális intézmény alaptevékenységének 

ellátásához 2021. január 1-jétől biztosítja a Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti, 

dombóvári 1294/7. hrsz alatt felvett, művelődési ház megnevezésű ingatlan és a 

Tinódi Ház Nonprofit Kft. tulajdonát képező ingóságok, a Dombóvár Város 

Önkormányzatának tulajdonában lévő városi plakátozó helyek/hengerek, illetve 

buszvárók oldalain található city-light típusú reklámhordozó berendezések, továbbá 

a Pannónia út - Hunyadi tér sarkán található fényreklám használatát a működtetési 

kötelezettségek ellátása mellett. 

 

2. A közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával 

összefüggő feladatok Tinódi Ház Nonprofit Kft.-től történő átvételével 

összefüggésben alkalmazni kell a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvénynek a munkáltató személyében bekövetkező változásról rendelkező VI. 

fejezetét a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nél alkalmazásban álló és a közművelődési 

alapszolgáltatások biztosításával összefüggő feladatok ellátásában 2020. december 

31-én tevékenykedő munkavállalók tekintetében, ennek következtében a 

munkavállalók a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény alkalmazásában állnak 2021. január 1-jétől. 

 

3. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény integrált 

kulturális intézmény alaptevékenységeinek ellátásához kapcsolódó létszám 2021. 

január 1-jétől 18,5 fő az alábbiak szerint, figyelemmel a 39/2020 (X. 30.) EMMI 

rendeletre: 

a) 1 fő igazgató (vezető állású munkavállaló), 

b) 1 fő igazgató-helyettes (vezető állású munkavállaló), 

c) 7 fő kulturális szakmai munkakörben foglalkoztatott, 

d) 9 fő teljes és 1 fő részmunkaidős (napi 4 óra) kulturális működéstámogató 

munkakörben foglalkoztatott. 

 

4. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény vezetését 

2021. január 1-jétől 2021. január 10-ig Virágné Bán Emma látja el igazgatói 

munkakörben, az igazgatói munkakör ellátására szóló vezetői megbízása 2021. 

január 11-től visszavonásra kerül, és ettől az időponttól Szabóné Rambala 

Gabriella, a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

munkavállalója látja el ideiglenesen az igazgatói feladatokat 2021. április 30-ig a 

39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet 5. § (9) bekezdése alapján, a vezetői feladatok 

ellátásáért járó pótlék összege havi 75.000,- Ft, az alapbére változatlanul 350.000,-

Ft. 

 

5. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatói 

munkakörének 2021. május 1-jétől 5 évre történő betöltésére pályázati felhívás 

kerül kiírásra a 39/2020 (X. 30.) EMMI rendelet szerint, a pályázati felhívás 

tartalmát, a közzététel formáját és a pályázatot benyújtókat meghallgató bizottság 

tagjait Dombóvár Város Polgármester határozza meg, illetve jelöli ki. Az 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv#lbj0idd98
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igazgatónak a közművelődési intézmény vezetőjével szemben támasztott 

követelményeknek kell megfelelnie. 

 

6. A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgató-

helyettesének megbízásával és felmentésével kapcsolatos egyetértési jogkört 

Dombóvár Város Polgármestere gyakorolja. 

 

Határidő: 2020. december 31. – a szükséges munkaügyi intézkedések megtételére 

 2021. január 15. – a pályázati felhívás közzétételére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Önkormányzati Iroda 

 

III. 

 

Végül szükséges rendelkezni a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-t érintő momentumok 

kapcsán is. 

 

A cégnek 2021. január 1-jétől alapvetően más profilja lenne, mégpedig a Dombóvár 

Város Önkormányzata tulajdonában álló, sportlétesítmény rendeltetésű, illetve 

sporttevékenység céljára hasznosítható ingatlanok fenntartási és működtetési 

feladatainak, valamint a sporttevékenységek során használt ingóságok, felszerelések 

nyilvántartási, beszerzési és pótlási feladatainak ellátása. Ennek fő indoka az, hogy a 

november 11-i kormánydöntés alapján megkezdődhet a dombóvári szabadidő- és 

sportcentrum megvalósítására beruházás előkészítése a Szenes Hanna téren, és a 

jövőbeli üzemeltetője ez a cég lenne a többi önkormányzati sportcélú ingatlanéval 

együtt. 

 

A cég székhelye egyelőre marad a Hunyadi tér 25. alatt, viszont a nevéből eltűnik a 

„Közművelődési” kifejezés. Az alapító okiratból törlésre kerül továbbá az 

ingatlanhasználati jog biztosításából álló mellékszolgáltatás, valamint az a lehetőség, 

hogy még egy további ügyvezetőt is lehet választani. 

 

Az elmúlt év végén Szabóné Rambala Gabriella 2020. december 31-ig lett 

megválasztva ügyvezetőnek, 2021. január 1-jétől egy évre Várai Adrienne-t javaslom 

erre a tisztsége havi bruttó 50.000,- Ft díjazással, aki jelenleg a cég pénzügyi 

referense, és ennélfogva rálátással bír a pénzügyi helyzetre és a fennálló 

kötelezettségekre, beleértve a folyamatban lévő pályázatokat is. 

 

A társaságnál működik felügyelő-bizottság (ami törvényi kötelezettség), tagjai 2024. 

december végéig vannak megválasztva, és díjazásban is részesülnek. Ezt javaslom 

csökkenteni az alábbiak szerint: 
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Jelenlegi díjazás 

(bruttó) 

Új díjazás 

(bruttó) 

Monostori János felügyelő bizottsági tag  34.800 Ft/hó 10.000 Ft/hó 

Dr. Nagy Miklós 
felügyelő bizottsági 

elnök 
 69.600 Ft/hó 15.000 Ft/hó 

Kiss Gyula felügyelő bizottsági tag 34.800 Ft/hó 10.000 Ft/hó 

 

A jövő év elején fog tisztázásra kerülni, hogy a cég pénzügyi helyzete miként alakul, 

milyen bevételekkel számolhat, lesz-e szükség tulajdonosi támogatásra, illetve a 

meglévő tagi kölcsöne átstrukturálására. 

 

III. Határozati javaslat 

a Tinódi Ház Nonprofit Kft. tevékenységi körének és alapító okiratának 

módosításáról, illetve ügyvezetésének 2021. január 1-jétől történő ellátásáról 

 

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 az egyedüli tulajdonos nevében a Tinódi Ház Nonprofit 

Kft. (Dombóvár, Hunyadi tér 25., cg.: 17-09-007311) tekintetében az alábbi alapítói 

döntést hozza: 

 

1. A társaság 2021. január 1-jétől nem lát el közművelődési tevékenységet, a 2020. 

december 31-ig fennálló, közművelődési intézmény működtetésére irányuló 

közművelődési megállapodásban rögzített feladatokat 2021. január 1-jétől átveszi a  

Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, amely 

működteti a társaság székhelyét képező Dombóvár, Hunyadi tér 25. alatti Tinódi 

Házat. A társaság az ingatlant továbbra is használhatja székhelyeként, valamint 

biztosítania kell a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény számára a tulajdonát képező vagyontárgyak használatát a 

közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, a vagyonhasználatról 

megállapodást kell kötnie az intézménnyel. 

 

2. A társaság alapító okirata 2021. január 1-jétől módosításra kerül az alábbiak 

tekintetében: 

  

a) A társaság elnevezése: Tinódi Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

b) A társaság főtevékenysége: sportlétesítmény működtetése (TEAOR-08 

kódja: 9311) 

c) A társaság célja a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, 

sportlétesítmény rendeltetésű, illetve sporttevékenység céljára hasznosítható 

ingatlanok fenntartási és működtetési feladatainak, valamint a 

sporttevékenységek során használt ingóságok, felszerelések nyilvántartási, 

beszerzési és pótlási feladatainak ellátása.  
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d) A társaság vezetését egy ügyvezető látja el. 

e) Az alapító okiratból törlésre kerül az ingatlanhasználati jog biztosításából álló 

mellékszolgáltatás. 

 

3. A társaság ügyvezetője – megbízási szerződés keretei között – 2021. január 1. 

napjától 2021. december 31. napjáig Várai Adrienne, az ügyvetői megbízási díja havi 

bruttó 50.000,- Ft. 

 

4. A felügyelő-bizottság elnöke havi bruttó 15.000,-Ft, a többi tag havi bruttó 10.000,-Ft 

díjazásban részesül 2021. január 1-jétől. 

 

5. Dombóvár Város Polgármestere megbízza az ügyvezetőt, hogy gondoskodjon a 

Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága felé a változás bejegyzése iránt. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Jegyző, Tinódi Ház Nonprofit Kft. 

 

        

              Pintér Szilárd 

             polgármester 


