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Tisztelt Képviselő-testület! 

2020 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 – 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 vette át. 

 

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

Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (továbbiakban: Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ), mint az önkormányzati kulturális   feladatokat is ellátó 

költségvetési szerv. 

 

I. Beszámoló a 2021. évi könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáról, 

illetve a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény működéséről 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) a muzeális intézmények és a könyvtárak 

esetében tartalmaz kifejezett rendelkezést a beszámoló kapcsán, de nyilvánvalóan 

egységesen indokolt kezelni a háromféle feladatellátást. 

 

Az intézmény a 2021. évre vonatkozó beszámolókat az egyes intézményegységek által 

ellátott tevékenységek szerint elkülönülten készítette el.  

 

1. számú melléklet: A Tinódi Művelődési Ház 2021. évi beszámolója 

2. számú melléklet: A Földi István Könyvtár 2021. évi beszámolója 

3. számú melléklet: A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 2021. évi beszámolója  

 

I. Határozati javaslat 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2021. évi beszámolójáról 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dombóvári 

Kulturális Szolgáltató Központ integrált kulturális intézmény 2021. évi beszámolóját a 

muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a 

közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő 

közfeladatainak ellátásról. 
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II. A Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ éves munkatervének 

jóváhagyása, az intézményt érintő jelentősebb karbantartási és felújítási 

munkák meghatározása 

 

A Kultv. 78/I. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az az önkormányzat, amely közösségi 

színteret vagy közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján: 
kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja 

szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését. 

 

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési 

feladatok ellátásáról szóló 3/2019. (I. 31.) rendelete 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy 

a Művelődési Ház a közművelődési alapszolgáltatások nyújtását és az önkormányzat 

által meghatározott feladatok ellátását az alapító okirata, a szervezeti és működési 

szabályzata, az éves munkaterve és az annak részét képző szolgáltatási terve, valamint 

a használati szabályzata szerint végzi. 

 

A Kultv. 65. § (2a) bekezdése értelmében a települési könyvtár az éves szakmai 

munkatervét és az éves szakmai beszámolóját − megőrzés és hozzáférhetővé tétel, 

valamint a könyvtári intézet részére történő digitális továbbítás céljából − a fenntartó 

általi elfogadást követően 15 napon belül megküldi a megyei hatókörű városi könyvtár 

részére. 

 

A Kultv. 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a fenntartó az e törvényben foglaltak 

alapján meghatározza és jóváhagyja a muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, 

így különösen stratégiai tervét, munkatervét és beszámolóját, fejlesztési és beruházási 

feladatait. 

 

Látható, hogy az egyes közművelődési területekre vonatkozó eltérő jogszabályi 

rendelkezések nem teszik lehetővé a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

vonatkozásában egy egységes munkaterv készítését, ezért az egyes közművelődési 

területekre külön-külön készült munkaterv (4. számú melléklet). 

 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 

(továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében a feladatellátó az általa 

nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet 

készít a tárgyév március 1-jéig. 1 

 
1 Az EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése szerint, az éves szolgáltatási terv tartalmazza 

a) a biztosított közművelődési alapszolgáltatások keretében tervezett közösségi programok, tevékenységek és 

folyamatok (a továbbiakban együtt: közösségi tevékenység) megnevezését, 

b) a közösségi tevékenység céljának rövid leírását, 

c) az egyes közösségi tevékenységek közművelődési alapszolgáltatásokba való besorolását azzal, hogy minden 

egyes közösségi tevékenység csak egy alapszolgáltatásba sorolható be, 

d) a közösségi tevékenység rendszerességét vagy tervezett időpontját és a résztvevők tervezett számát, valamint 

e) a helyi lakosság közösségi tevékenységek megtervezésében, megvalósításában és értékelésében való 

részvételének módjait. 
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Az EMMI rendelet 3. § (5) bekezdése alapján, a feladatellátó az éves szolgáltatási tervet 

a feladatellátás helyén, továbbá a közművelődési intézményben vagy a közösségi 

színtérben, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi legkésőbb a fenntartói 

jóváhagyást követő 15 napon belül. 

 

Az EMMI rendelet hivatkozott rendelkezései szerint a Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ Tinódi Művelődési Ház intézményegysége elkészítette az éves 

szolgáltatási tervét – mely a 2022. évi munkatervének részét képezi, a 4. számú 

mellékletben található – és jóváhagyásra terjeszti elő a fenntartó felé.   

 

A Központ idei költségvetésében a művelődési ház épületrészében működő lift 

akkumulátorainak cseréje szerepel beruházási tételként, az épület egészét nézve a 

tűzjelzőrendszer felújítása és új klímarendszer kialakítása a megoldandó feladat, 

amelyek egyenként is sokmilliós kiadással járnának. A Helytörténeti Gyűjtemény 

kapcsán a pince szellőztetéséhez, fűtéséhez klímaberendezés beszerzésére fog sor 

kerülni. 

 

 

II. Határozati javaslat 

a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ intézményegységeinek 2022. évi 

munkatervéről 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Kulturális 

Szolgáltató Központ egyes kulturális szolgáltatást nyújtó szervezeti egységeinek 

(Tinódi Művelődési Ház, Földi István Könyvtár, Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény) 

2022. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja azzal, hogy a Tinódi Művelődési 

Ház munkaterve magában foglalja az éves szolgáltatási tervet is. 

 

Határidő: 2022. március 15. – a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 

tájékoztatására 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Iroda 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 

 


