
4. 

 

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 döntés tárgya: 
 

A Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény adóalanyiságát 

érintően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatok módosításának kezdeményezése 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 8. 

 

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 

 

 

 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

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 látja el 2021. január 1-jétől. A Földi István Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény átszervezésével működik ez év elejétől a Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Az alapító okiratában ezzel egyidejűleg a 

főtevékenység államháztartási besorolása közművelődési jellegűre módosult – mivel az 

a legnagyobb arányt képviselő közfeladata –, azonban ahhoz, hogy az áfa szempontjából 

az intézmény adóalany legyen (ahogyan a Tinódi Ház Nonprofit Kft.), szükséges egy 

további, TEÁOR '08 szerinti tevékenységet bejegyeztetni a törzskönyvi nyilvántartásba, 

amihez fenntartói döntés szükségeltetik. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

adóalanyiságát érintően a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatok 

módosításának kezdeményezéséről  

 

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 jóváhagyja, hogy a Dombóvári Művelődési Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény tekintetében a TEÁOR’08 szerinti 9329 M.n.s. 

egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, mint az alaptevékenység mellett 

ténylegesen végzett egyéb tevékenység az adóalanyisággal összefüggő adatok körében 

a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 

Határidő: azonnal – a bejegyzés kezdeményezésére 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Önkormányzati Iroda 

 

 Pintér Szilárd 

 polgármester 

 


