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15. 

 

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 2021. január 22-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés 

meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ működésének kereteit meghatározó 

dokumentumok jóváhagyása 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. január 29. 

 

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 Humán Bizottsága  

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



2 

 

Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A 104/2020. (XII. 4.) határozatban döntöttem arról, hogy 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. 

 

A döntés eredményeként 2021. január 1. napjával létrejött a Dombóvári Művelődési 

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban: Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ), mint közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv. 

 

Az új integrált kulturális intézmény létrejöttét követően szükséges a működését 

meghatározó dokumentumoknak a fenntartó Dombóvár Város Önkormányzata – mint a 

költségvetési szerv irányítására és felügyeletére jogosult – általi elfogadása. 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontja 

szerint a költségvetési szerv irányításához kapcsolódó hatáskör a költségvetési szerv 

szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. 

 

Az Áht. 10. § (5) bekezdése értelmében, a költségvetési szerv szervezetét, feladatai 

ellátásának részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja 

meg. A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a költségvetési szerv szervezeti és 

működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás 

részletes rendjét belső szabályzatban kell meghatározni.1 

 
1 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (1) 

bekezdése alapján, a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata tartalmazza 

a) a költségvetési szerv alapításáról szóló jogszabály teljes megjelölését, ha a költségvetési szerv alapításáról 

jogszabály rendelkezett, 

b) a költségvetési szerv alapító okiratának keltét, számát, az alapítás időpontját, 

c) az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási 

tevékenységek megjelölését, 

d) azon gazdálkodó szervezetek részletes felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv alapítói, 

tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogokat gyakorol, 

e) a szervezeti felépítést és a működés rendjét, a szervezeti egységek - ezen belül a gazdasági szervezet - 

megnevezését, feladatait, a költségvetési szerv szervezeti ábráját, 

f) azon ügyköröket, amelyek során a szervezeti egységek vezetői a költségvetési szerv képviselőjeként 

járhatnak el, 

g) a szervezeti és működési szabályzatban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a 

hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét (ideértve - a költségvetési szerv vezetőjének és gazdasági 

vezetőjének akadályoztatása esetén vagy ha a tisztség ideiglenesen nincs betöltve - az általános helyettesítés 

rendjét), az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat, 

h) jogszabályban meghatározott kivétellel a munkáltatói jogok gyakorlásának - ideértve az átruházott 

munkáltatói jogokat is - rendjét, és 
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A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 78/I. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az 

az önkormányzat, amely közösségi színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn, 

az e törvényben foglaltak alapján: meghatározza a közösségi színtér vagy a 

közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a 

közművelődési intézmény feladatait.  

 

Fentiek alapján a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ elkészítette a működését 

meghatározó alapdokumentumokat (SZMSZ – 1. számú melléklet és az intézmény 

használatára vonatkozó szabályzatok, melyek egyben az SZMSZ mellékletei is – 2. 

számú melléklet) és jóváhagyás céljából a fenntartó elé terjeszti. 

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Szervezeti 

és Működési Szabályzatának, valamint a Földi István Könyvtár Használati 

Szabályzatának jóváhagyása 

 

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 – a Humán Bizottság átruházott hatáskörét magához 

vonva – a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint a Földi István Könyvtár Használati 

Szabályzatát a melléletek szerint jóváhagyja. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 
i) azoknak a költségvetési szerveknek a felsorolását, amelyek tekintetében a költségvetési szerv az Áht. 10. § 

(4a) és (4b) bekezdése alapján a 9. § (1) bekezdése szerinti feladatokat ellátja. 

 


