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Tisztelt Bizottság!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 45. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok
ellátásáról a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata megyei hatókörű városi
múzeum fenntartásával gondoskodik.
E törvény 50. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó meghatározza és jóváhagyja a
muzeális intézmény éves és középtávú feladatait, így különösen stratégiai tervét, munkatervét
és beszámolóját, fejlesztési és beruházási feladatait.
A 45. § (5) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi múzeum munkatervét, beszámolóját a
miniszter előzetesen véleményezi.
A Déri Múzeum 2017. évi beszámolója, valamint 2018. évi munkaterve - az Emberi
Erőforrások Minisztériumának miniszteréhez véleményezésre 2018. március 10-én benyújtásra
került - a 45. § (5) bekezdése alapján - azzal egyetért.
A fenti törvényi felhatalmazások alapján a Kulturális Bizottság – Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) Önkormányzati
rendelet 60. § (1) bekezdése alapján dönt a Közgyűlés által a Bizottságra átruházott
hatáskörökben.
A 60. § (3) bekezdése a.) pontja 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 Déri Múzeum 2017. évi beszámolóját és
2018. évi munkatervét szíveskedjen jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság

a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 45. § (2)
bekezdése és az 50. § (2) bekezdésének a) pontja szerint, az 1/ 2013. (I. 24.) Önkormányzati
rendelet 60. § (3) bekezdés a) pontja, 2. sz. melléklete 3.4 pontja alapján, figyelemmel az
1997. évi CXL. törvény 45. § (5) bekezdésének d) pontjára

1. jóváhagyja a Déri Múzeum melléklet szerinti 2017. évi beszámolóját és 2018. évi
munkatervét.

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 egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2018. április 11.
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