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Tisztelt Bizottság!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 64. §-a alapján a települési és megyei könyvtári ellátás biztosítása a helyi
önkormányzatok kötelező feladata.
E törvény 68. §-ában foglaltak alapján a fenntartó
a) meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát,
b) kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát,
c) biztosítja a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ennek
során figyelembe veszi a miniszter által meghatározott szakmai követelményeket és
normatívákat,
d) jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et,
e) az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével
értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét,
f) biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát,
g) ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban
meghatározott feladatokat.

A 68. § (3) bekezdés d.) pontja szerint a miniszter előzetesen véleményezi a megyei könyvtár
munkatervét és beszámolóját.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár éves munkatervében határozza meg azon a civil szervezetek
körét, amelyekkel együttműködési megállapodást kíván kötni. Az intézmény megállapodást
köthet a fenntartó engedélyével azokkal az önszerveződő civil közösségekkel, szervezetekkel,
amelyek törekvései beilleszthetők könyvtári és közművelődési tevékenységébe. A Könyvtárral
együttműködő szervezetek az intézmény használatáért térítési díjat fizetnek, mely a
terembérleti díjnál kedvezményesebb intézményhasználatot tesznek lehetővé. Ezek az alábbi
szervezetek: az Alföld Alapítvány és az Alliance Francaise Magyarországi Francia
Kulturális Egyesület.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere a Méliusz Juhász Péter Könyvtár
2016. évi beszámolóját, valamint 2017. évi munkatervét, - a Kultúráért Felelős
Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya által készített részletes vélemény alapján elfogadásra javasolja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) Önkormányzati rendelet 60. § (1) bekezdése alapján a Kulturális Bizottság dönt
a Közgyűlés által a Bizottságra átruházott hatáskörökben.
A 60. § (3) bekezdése szerint véleményezi az önkormányzat által fenntartott kulturális,
közművelődési, művészeti és idegenforgalmi intézmények és gazdasági társaságok
működésével, megszüntetésével, átszervezésével, nevének megállapításával, költségvetésének
meghatározásával és módosításával, továbbá a műsortervekkel és munkatervekkel
kapcsolatos előterjesztéseket.
Ugyanezen rendelet 2. melléklete 3.4 pontja alapján dönt az önkormányzat által fönntartott
közművelődési és közgyűjteményi intézmények munkatervének jóváhagyásáról.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2017 évi
munkatervét szíveskedjen jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT

a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 64. § és 68. §
szerint, az 1/ 2013. (I.24.) Kr. rendelet 60. § (3) bekezdés a) pontja, 2. sz. melléklete 3.4.
pontja alapján, figyelemmel az 1997. évi CXL. törvény 68. § (3) bekezdésére
1. a.) jóváhagyja a Méliusz Juhász Péter Könyvtár melléklet szerinti 2016. évi
munkatervét,

b.) egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodásokat kössön a Méliusz
Juhász
Péter Könyvtár az Alföld Alapítvánnyal, valamint az Alliance
Francaise Magyarországi Francia Kulturális Egyesülettel.
2. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintett
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2017. május 17.

Szentei Tamás
osztályvezető

