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Tisztelt Bizottság! 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.3. pontja 

alapján a Humán Bizottság átruházott hatáskörében gyakorolja a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény szerinti fenntartói egyetértési jogokat az önkormányzati 

nevelési-oktatási intézmények tekintetében, illetve jóváhagyja az önkormányzati 

költségvetési szervek fenntartói jóváhagyást igénylő szakmai és munkajogi 

dokumentumait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

 

A 2020. év decemberében született döntés 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 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 

vette át. A döntés eredményeként 2021. január 1. napjával létrejött a Dombóvári 

Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény – hivatalos rövidített neve a 

Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ – mint közművelődési feladatokat is ellátó 

költségvetési szerv.  

 

Az integrált kulturális intézmény működését meghatározó dokumentumok a teljes 

szervezetre, illetve az egyes intézményegységekre vonatkozólag a tavalyi év elején 

elfogadásra kerültek Dombóvár város polgármestere által a képviselő-testület, illetve a 

bizottság hatáskörét gyakorolva a veszélyhelyzet miatt. 

 

Az elmúlt esztendőben történt néhány változás, amely érinti a Központot. Év közben 

az alapító okirata módosításával a feladatköre kibővült a vállalkozási tevékenységgel a 

helyiségek bérbeadására, illetve a megbízás alapján végezhető rendezvényszervezésre 

tekintettel. 

 

Az év elején kiírt pályázat alapján március végén az a döntés született, hogy a Központ 

munkavállalója, Müller Ádám tölti be 2021. május 1-jétől 5 évre az igazgatói 

munkakört, és a döntés értelmében – összhangban a pályázati kiírással – az igazgató 

feladatát képezi a közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó szervezeti egység – 

vagyis a Tinódi Művelődési Ház – szakmai vezetése a teljes szervezet irányítása 

mellett. Az igazgatóhelyettes személyben is változás következett be, aki a 

közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódik, és nem a könyvtárhoz, ahogy ez a 

korábbiak szerint volt, a könyvtárvezető pedig önálló vezetői tisztségviselői státuszt 

kapott, de nem helyettesi minőségben. 
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Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ integrált kulturális intézmény alaptevékenységeinek ellátásához 

kapcsolódó kulturális munkakörben foglalkoztathatók számát 2021. december 1-jétől 

19 főben hagyta jóvá az alábbiak szerint azzal, hogy valamennyi munkakör teljes 

munkaidőben tölthető be: 

• 1 fő igazgató (vezető állású munkavállaló), 

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

• 1 fő könyvtárvezető (vezető állású munkavállaló), 

• 3 fő könyvtári, illetve 2 fő közművelődési kulturális szakmai munkakörben, 

valamint 

• 11 fő kulturális működéstámogató munkakörben (pénzügyi referens, takarító, 

jegypénztáros, információs portás, technikus-karbantartó) foglalkoztatható. 

 

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 hozzájárult, hogy a Dombóvári Kulturális Szolgáltató 

Központ kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egységei a Központ szervezeti 

és működési szabályzatában foglaltakhoz képest korlátozott nyitvatartással 

működjenek az igazgató rendelkezése szerint mindaddig, amíg az intézmény egyes 

szervezeti egységeinek látogatása jogszabályi feltételhez kötött a koronavírus-járvány 

elleni védekezés következtében.  

 

A testület novemberben felhatalmazta a polgármestert, hogy a Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ részeként működő Tinódi Művelődési Ház vonatkozásában a 

Dombóváron működő köznevelési intézmények, azok fenntartói vagy az intézmények 

támogatására létrejött alapítványok kérelme esetén a Művelődési Ház használati 

szabályzatában rögzített igénybevételi díj csökkentését, illetve korlátlan elengedését 

engedélyezze a köznevelési intézményhez kötődő rendezvény esetén.  

 

A fenti változások átvezetése érdekében indítványozom az intézményi 

alapdokumentumok  

 

Határozati javaslat 

a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény működését 

meghatározó dokumentumok jóváhagyásáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága átruházott hatáskörében 

eljárva jóváhagyja a Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény szervezeti és működési szabályzatát, valamint a kulturális szakmai 

feladatot ellátó szervezeti egységek működéséhez kapcsolódó szabályzatokat. 

 

 

         Horváth József Lászlóné 

                 bizottsági elnök 


