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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet
végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló 27/2015. (II. 26.) határozatának 6./
pontjában megállapította az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett
álláshelyeit. A Közgyűlés a fenti határozat álláshelyeket tartalmazó táblázatát az év folyamán már
több alkalommal módosította, legutóbb a 2015. október 29-ei Közgyűlésen a 203/2015. (X. 29.)
határozattal. Ez utóbbi határozat 2015. november 1. napjával hatályos 4. melléklete alapján a Déri
Múzeum (4026 Debrecen, Déri tér 1.) engedélyezett létszáma 108,8 fő, ebből a szakmai
tevékenységet ellátó alkalmazottak száma 85,8 fő, az intézmény üzemeltetését ellátó alkalmazottak
száma 23 fő.
A Déri Múzeum – a bővülő feladatellátása érdekében - a meglévő teremőr létszámát növelni
szeretné 2015. december 1. napjával, tekintettel arra, hogy 2015. november 30-án megnyílik a Déri
Múzeum mindkét szintjét betöltő új állandó kiállítás, így teljes kapacitással fog működni az
intézmény.
A Déri Múzeum székhelyén jelenleg 416 m2 alapterületen az alábbi kiállítóterek tartanak nyitva:
Munkácsy terem, a Zoltai terem és a Zoltai galéria. A Déri Múzeum megnyíló új kiállítóterének
alapterülete 1663 m2 lesz, így a megnyíló új állandó kiállítással együtt mindösszesen 2079 m2-en
lesznek látogathatóak a kiállítási egységek.
A Déri Múzeum tagintézményében, a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban (4026
Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) jelenleg mindhárom szint nyitva van, ahol az ellátandó alapterület
összesen 2662 m2.
A Déri Múzeum Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum és Debreceni Irodalom Háza (4026 Debrecen,
Péterfia u. 28.) tagintézményeiben mindkét állandó kiállítás nyitva van összesen 408 m2-en.
A teremőrök létszámának emelését indokolja, hogy:
- az intézmény minden egysége teljes kapacitással működni fog, a felügyelt kiállítótér nagysága
jelentősen megnő;
- az új kiállítóterek nem egybefüggő, könnyen áttekinthető terek lesznek, hanem igen tagoltak,
sok egymást követő vagy egymásból nyíló enteriőrök alkotják;
- a múzeumi egységekben a műtárgybiztonságot és állományvédelmet kizárólag az élőerős őrzés
(vagyonőr és teremőr) biztosítja nyitvatartási időben, ezért gondoskodni kell arról, hogy a
teremőrök valamennyi teret beláthassák azért, hogy a műtárgyak biztonságára és állagának
védelmére ügyelhessenek, szükség esetén közbelépjenek;
- a kiállítások őrzése mellett a teremőrök látják el a pénztári és a ruhatári feladatokat is;
- munkarendjükben a hétvégi munkavégzés is szerepel, amelyet szabadságnapokban biztosítani
kell, ezért a folyamatos nyitva tartás többlet munkaerőigényt jelent.
Jelenleg a teremőri szolgálatot 17 fő közalkalmazott látja el. Az új kiállítótér megnyitásával további
16 fő teremőr foglalkoztatása szükséges. A létszámbővítés igényét alapos tervezés, többszöri
helyszíni bejárás előzte meg. Szakemberek segítségével az intézmény modellezte a műtárgyak
beláthatóságát és a biztonságos elhelyezését.
A feladat maradéktalan ellátásához szükséges teremőri létszámot az intézmény engedélyezett
létszámának emelésével, valamint az intézmény közfoglalkoztatási programban történő
részvételével lehet biztosítani.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 2016. évi
költségvetésében a létszámbővítéshez az intézmény által előirányzott 16 főből 8 fő közalkalmazott
előirányzatának fedezetét tudja biztosítani. A 2016. évi költségvetésben ez megközelítőleg

16.149.320 Ft többletkiadást jelent. Az említett összeget az intézmény állapította meg a következők
szerint: a számításnál a 2015. évi minimálbért vette alapul, figyelembe véve, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet) „Kulturális közalkalmazotti munkakörök” címet viselő 1.
melléklete szerint a teremőr munkakörű közalkalmazottakat „D”, „E” és „F” fizetési osztályba lehet
sorolni (az intézmény a számításnál az „F” fizetési osztályt vette alapul), emellett számoltak azzal
is, hogy egyes esetekben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 74. § (1)
bekezdésében meghatározott idegennyelv-tudási pótlék, valamint a 150/1992 (XI. 20.) Korm.
rendelet 20. § (4) bekezdésben meghatározott eredményességi pótlék megállapítása is indokolt.
A teremőri feladatok ellátásához szükséges további 8 fő biztosítását a Déri Múzeum a 2016. évi
közfoglalkoztatási program keretében benyújtott pályázat útján kívánja megoldani. Tájékoztatom a
Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a Déri Múzeumban a közalkalmazottak mellett közfoglalkoztatottak
jelenleg is látnak el teremőri feladatokat. A létszámemelés tervezése annak figyelembe vételével
történt, hogy a közfoglalkoztatási program 2016-ban is folytatódik.
Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésében kívánja biztosítani a jelen
előterjesztésben meghatározott létszámbővítéshez szükséges pénzügyi fedezetet, a Déri Múzeum a
2015. december hónapban saját bevételéből gondoskodik ezen feladatok ellátásáról, figyelembe
véve a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 51/A. § (1) bekezdésében foglaltakat is, miszerint „a muzeális intézmény a
fenntartó által biztosított támogatás, valamint saját bevételei alapján gondoskodik feladatainak
ellátásáról”.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
H AT Á R O Z AT I

J AVA S L A T

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, az
1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontja és 51/A. § (1) bekezdése, a 2011. évi CXCV.
törvény 6/C. § (1) és (3) bekezdése és 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a
203/2015. (X. 29.) határozat 4./ pontjában foglaltakra
1./ intézményi feladatbővülésre tekintettel 2015. december 1. napjával elrendeli a Déri Múzeum
(4026 Debrecen, Déri tér 1.) szakmai tevékenységet ellátó közalkalmazotti létszámának 8 fővel,
85,8 főről 93,8 főre történő növelését, ezáltal a költségvetési szerv létszámkeretét (engedélyezett
álláshelyek száma) 108,8 főről 116,8 főre megemeli.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2015. december 1. napjával módosítja a 27/2015. (II.
26.) határozat 6./ pontjának „Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett álláshelye” címet viselő 15. mellékletét a melléklet szerint.
3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően tervezze meg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését.
Határidő: a 2016. évi költségvetés előterjesztése
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

4./ Felkéri a Déri Múzeum igazgatóját arra, hogy az 1./ pontban meghatározott 8 fő közalkalmazott
2015. december havi bérének pénzügyi fedezetét saját intézményi költségvetéséből biztosítsa,
továbbá a feladat- és létszámbővüléssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket a Közgyűlés
döntésének megfelelően tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Déri Múzeum igazgatója
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről a Déri Múzeum
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 5.

Dr. Papp László
polgármester

