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Tisztelt Közgyűlés!
I.

Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76-78/I.
§-a alapján a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése és biztosítása a települési
önkormányzat feladata, amelynek folyamatos hozzáférhetősége érdekében a megyei jogú város
közművelődési intézményt tart fenn. Ezen kötelezettségünknek a Debreceni Művelődési
Központ (továbbiakban: DMK) fenntartásával teszünk eleget.
A települési önkormányzat közművelődési intézményét 100%-os tulajdonában álló nonprofit
gazdasági társaságként vagy költségvetési szervként működtetheti. Erre figyelemmel a
Közgyűlés 64/2020. (VII. 2.) határozatával döntött a közművelődési és a könyvtári
feladatellátás átszervezéséről és kinyilvánította azon szándékát, hogy a DMK-t, mint
költségvetési szervet 2020. december 31-el megszünteti és a megszűnő költségvetési szerv által
ellátott önkormányzati közfeladatot (közművelődési alapszolgáltatások) átadja a Debreceni
Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DISZ Kft.) részére közfeladat-ellátási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
Az átszervezés két szakaszban alakítja át a város közművelődési feladatait, úgy hogy a város
kulturális alapellátása nem sérül.
Első lépésként megtörtént a közművelődési feladatok összehangolása a könyvtári
szolgáltatásokkal, így a könyvtári hálózaton belül olyan többfunkciós terek kialakítása
kezdődött el, amelyek megkönnyítik a kulturális javakhoz való hozzáférést és garantálják, hogy
a településrészeken élő öntevékeny körök, művelődő közösségek működése folyamatos
maradjon. Ezen túl megtörtént a közművelődéshez szorosan nem kötődő feladatok elvonása a
DMK-tól, valamint – a hatékonyabb ingatlangazdálkodás érdekében – az ingatlanok
átcsoportosítása a DMK és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) között.
Második lépésben – jelen előterjesztés keretében – a közművelődési alapszolgáltatások
újraszervezése történik úgy, hogy a közművelődési intézmény feladatait az Önkormányzat
100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság fogja ellátni és emellett nagyobb
hangsúlyt kapnak a nonprofit szervezetekkel és az egyházakkal kötött közművelődési
megállapodások, amelyek elsősorban közösségi színterek működtetésére irányulnak.
Továbbra is a legfontosabb cél a kulturális alapellátás városi szintű összehangolása a még
meglévő párhuzamosságok megszüntetésével olyan módon, hogy az ellátatlan
településrészeken is elérhetők legyenek az alapszolgáltatások.
Jelen előterjesztés a közművelődési alapszolgáltatások további biztosítása mellett rendelkezik
a DMK jogutód nélküli megszüntetéséről, valamint a munkavállalók további foglalkoztatásáról.
II. A DMK megszüntetése
A DMK megszüntetésével a közművelődési alapszolgáltatásokat az Önkormányzat az
átalakított DISZ Kft.-én keresztül biztosítja.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése
értelmében az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül

megszüntetheti. Az Áht. nem ismeri a jogutóddal történő megszűnésnek azt az esetét, amikor a
megszüntetett költségvetési szerv feladatait nem egy másik költségvetési szerv, hanem
gazdasági társaság látja el a továbbiakban, ezen értelmezés alapján tehát a DMK megszüntetése
esetén a DISZ Kft. nem tekinthető az Áht. szerinti jogutódnak. Az Áht. 11. § (5) bekezdése
szerint a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén a megszüntetésről
rendelkező megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési szerv
megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a
vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti. Ugyanezen
§ (6) bekezdése értelmében a jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem magánjogi
jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló
kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért is a kijelölt szerv felel.
Ezen rendelkezések lehetővé teszik, hogy a DISZ Kft. mégiscsak a megszűnő költségvetési
szerv „kvázi jogutódjaként” folytassa a DMK által ellátott közfeladatot.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1)-(3) bekezdései értelmében
„(1) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, (…)
b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a
vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek
meghatározásáról,(…)
e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.
(2) A (…) megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő
költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot
ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték,
amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési
szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
(3) A megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszűnő
költségvetési szerv nevét, székhelyét, (…) a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és
székhelyét, valamint a megszűnés módját.”
A DMK megszüntetésével egyidejűleg a közművelődési rendszer városi szintű
összehangolása is megtörténik a következő alapelvek szerint. Alapvető szempont, hogy a
lakosság irányába ne szűküljenek a közművelődési lehetőségek, biztosított legyen a
kulturális alapú önszerveződéshez való hozzáférés lehetősége a szolgáltatások folyamatos
innovációja mellett teret engedve a kreatív megoldásoknak, erősítve a város kulturális kreatív
iparát. Ezzel együtt erősíteni kell a közművelődési megállapodással feladatot ellátó
szervezetek szerepét, hogy minél szélesebb rétegek számára lehessen minél változatosabb
módon biztosítani a szolgáltatásokat, figyelembe véve Debrecen helyi adottságait és a XXI.
századi lehetőségeket.
III. A közművelődési alapszolgáltatások további biztosítása
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: közművelődési rendelet) 1. melléklete szerint a DISZ. Kft – alapfeladatához
kapcsolódóan – jelenleg is biztosítja a város lakosai részére a közművelődési alapszolgáltatások
teljes körét. Ez garanciát jelent arra, hogy a közfeladatot magas színvonalon ellássa, az ehhez
biztosított infrastruktúrát és humánerőforrást pedig képes legyen a lehető leghatékonyabban

működtetni.
Annak érdekében, hogy a DISZ Kft. 2021. január 1. napjától az eddig a DMK által ellátott
közfeladatot átvegye, módosítani szükséges a DISZ Kft. alapító okiratát és közszolgáltatási
szerződését, valamint az Önkormányzatnak közművelődési megállapodást kell kötnie a DISZ
Kft.-vel.
A DISZ Kft. közfeladat- ellátáshoz kapcsolódó eredményességi mutatói az elmúlt években
igazolták, hogy a nonprofit gazdasági társasági forma keretében a magas színvonalú
közfeladatellátás mellett is lehet növelni a saját bevételi forrás arányát a kiadáshoz képest.
Mindehhez finanszírozási oldalról kedvező feltételeket teremt, hogy Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. melléklet 1.5.1. jogcíme értelmében
megyeszékhely megyei jogú városok esetében a közművelődési feladatok támogatása 2021.
január 1. napjától 950 Ft/fő összegre emelkedik az idei 495 Ft/fő összegről.
A DISZ Kft. a megyei jogú város számára kötelező közművelődési alapszolgáltatások teljes
körű biztosítása mellett ifjúsági feladatokat is ellát, és aktív kapcsolatban van a város életében
fontos szerepet játszó nonprofit szervezetekkel. Működésével segíti a szervezeteket, helyet és
infrastruktúrát biztosít, komplex, multifunkcionális közösségi teret működtet, erősíti a lakosság
kulturális aktivitásait, valamint olyan szakmai tapasztalattal is rendelkezik, amellyel be tudja
építeni a fiatal generáció kreatív ötleteit a tevékenységeibe.
Megyei jogú városban a közművelődési intézmény típusa művelődési ház, művelődési központ
vagy kulturális központ lehet. A DISZ Kft. a „művelődési központ” kritériumait teljesíti. A
művelődési központ típusú intézmény elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési központ”
elnevezésnek.
A Kultv. értelmében az ifjúsági ház olyan művelődési ház vagy központ, amelyben a különböző
közművelődési alapszolgáltatások címzettje, az intézmény elsődleges használója az ifjúsági
korosztály valamely csoportja vagy csoportjai. Az ifjúsági ház elnevezésében szerepelnie kell
az ifjúsági ház kifejezésnek.
A fentiek alapján javaslom, hogy az új közművelődési intézmény neve DEMKI Debreceni
Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített
cégneve DEMKI Nonprofit Kft. legyen.
A cég nevén kívül szükséges módosítani a DISZ Kft. főtevékenységét is. Javaslom, hogy az új
főtevékenység művészeti létesítmények működtetése legyen, amely szakágba beletartozik a
művelődési központ működtetése is.
A fentiek alapján a DISZ Kft. alapító okiratában szükséges módosítani a társaság cégnevét,
rövidített cégnevét és közhasznú főtevékenységét.
Közművelődési megállapodás keretében a DISZ Kft. biztosítja a közművelődési
alapszolgáltatások teljes körét, megszervezi a folyamatos hozzáférhetőségüket. A
közművelődési megállapodás tervezete az előterjesztés 1. melléklete. A közművelődési
megállapodásban az Önkormányzat egyértelműen meghatározza a DISZ Kft. (DEMKI
Nonprofit Kft.), mint közművelődési intézmény számára a közművelődési alapszolgáltatások
ellátásának feltételeit (többek között a biztosítandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a
helyi lakossággal és annak önszerveződő közösségeivel történő kapcsolattartás elveit, főbb
szempontjait, az intézmény nyitvatartási idejét, a személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket).

A közművelődési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a közművelődési megállapodás
megkötéséről a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára a polgármester dönt.
IV. A DMK munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása
A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 2. §
(5) bekezdés a) pontjának megfelelően 2020. szeptember 14-ig a DMK közalkalmazottai
nyilatkoztak a munkáltatói ajánlatok elfogadásáról.
A munkavállalói igények és a munkáltatók közötti megállapodások alapján az intézmények
között átstrukturálódik az álláshelyek száma, ezért indokolt hatályon kívül helyezni a 64/2020.
(VII. 2.) határozat VII./ pont 1./ alpontját, valamint a VII./ pont 4./ alpontját, melyekben a
Közgyűlés 2020. november 1. napjával meghatározta a DMK és a Könyvtár engedélyezett
álláshelyeinek számát. Javaslom ennek meghatározását az alábbiak szerint:
A DMK engedélyezett álláshelyeiből 20 kulturális ágazati álláshely (10 szakmai
tevékenységet ellátó és 10 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) és 22 pályázatos
álláshely (5 szakmai tevékenységet ellátó és 17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó) legyen
átadva a Könyvtár részére, így a 42 álláshely átadásával a Könyvtár engedélyezett kulturális
ágazati álláshelyeinek száma 119,25-ben (93,25 szakmai tevékenységet ellátó és 26
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely), pályázatos álláshelyeinek száma 30-ban (13
szakmai tevékenységet ellátó és 17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó), összesen 149,25
álláshelyben legyen megállapítva, így a DMK engedélyezett kulturális ágazati
álláshelyeinek számát 24-ben (11 szakmai tevékenységet ellátó és 13
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely), pályázatos álláshelyeinek számát 2-ben (2
szakmai tevékenységet ellátó álláshely), összesen 26 álláshelyben szükséges megállapítani
2020. november 1-től.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a munkáltató személyében változás áll be, az átvétel
időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átadó
munkáltatóról az átvevő munkáltatóra, ezáltal azon munkavállalókat, akik 2020. december
31-én munkaviszonyban állnak a DMK-ban, a DISZ Kft. köteles továbbfoglalkoztatni.
Jelenleg a DISZ Kft. átlagos állományi létszáma 10 fő, melyből 2 fő fizikai foglalkozású, 8 fő
szellemi foglalkozású.
A közfeladat ellátása érdekében a DISZ Kft. álláshelyeinek száma 2021. január 1-től 26
álláshellyel nő, így álláshelyeinek száma 36 lesz, melyből 19 szakmai álláshely, 15 üzemeltetési
álláshely, 2 határozott idejű (pályázatos) álláshely.
A megnövekedett feladatellátásra és munkaszervezésre tekintettel szükséges a DISZ Kft.
ügyvezetőjének munkaszerződését módosítani, ezért javaslom, hogy alapbére bruttó 700 000
forint/hó összegben legyen meghatározva.
Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyból és a tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről. Tekintettel arra, hogy a DMK-ban jelenleg
közalkalmazotti tanács, november 1. után üzemi tanács működik, az Mt. 265. §-a szerint
legkésőbb az átszállást megelőzően 15 nappal az átadó és az átvevő munkáltatónak tájékoztatni
kell az üzemi tanácsot a változás időpontjáról, okáról és a munkavállalókat érintő jogi,

gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást kell kezdeményezniük a üzemi
tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett intézkedésekről.
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül,
lehetőleg az első munkában töltött napon írásban tájékoztatja a munkavállalókat a munkáltató
személyében bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
A DMK jogutód nélküli megszüntetésére tekintettel Jantyik Zsolt István 2020. november 1.
napjával létrejövő igazgatói munkaköre 2020. december 31. napjával megszűnik, mely
azonban munkaviszonyának fennállását nem érinti.
V. A DMK megszüntetésével kapcsolatos egyéb feladatok
1. Az Áht. szerinti feladatok meghatározása
A DMK megszüntető okirata (határozati javaslat 1. melléklete) értelmében 2020. november
30. napjáig vállalhat kötelezettséget, kivéve a jogszabályban, illetve a hatósági
rendelkezésben előírt kötelezettségvállalásokat.
Tekintettel arra, hogy az Áht. 11. § (5)-(6) bekezdése alapján a jogutód nélkül megszüntetett
költségvetési szerv
 magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv
által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti,
 nem magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a
megszűnés napján fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért
ugyanezen kijelölt szerv felel,
szükséges, hogy a DMK rendszerezze és átadja ezen jogokat és kötelezettségeket megosztva
az Önkormányzat, a gazdálkodási feladatokat ellátó Debreceni Intézményműködtető Központ
(a továbbiakban: DIM) és a DISZ Kft. között.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 49/B. § (2) bekezdése
alapján jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában
kimutatott eszközöket és forrásokat az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv a könyvviteli,
nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés
keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át az Önkormányzat.
Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási
módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XV. fejezete alapján szükséges elvégezni a
megszűnő költségvetési szervnél a megszűnés fordulónapjára vonatkozó éves könyvviteli
zárással kapcsolatos számviteli feladatokat a XIII. fejezetben leírtak szerint.
2. Az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezések
A közfeladat átadására tekintettel 2021. január 1. napjával a DISZ Kft. ingyenes
hasznosításába kerül a jelenleg a DMK vagyonkezelésében lévő
a) a 4024 Debrecen Nagy-Gál István utca 6. szám alatti 9791 hrsz.-ú, 1008 m2
nagyságú ingatlan
b) a 4024 Debrecen Szent Anna utca 18. szám alatti 8881/A/11 hrsz.-ú, 239 m2
nagyságú ingatlan
c) a 4032 Debrecen Jerikó utca 17-21. szám alatti 21443 hrsz.-ú ingatlan 1466 m2
nagyságú ingatlanrésze.

Az ingyenes hasznosításba adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Vagyontörvény), a Mötv., valamint az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni. A Vagyontörvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, az ahhoz szükséges
mértékben hasznosítható.
Az ingatlanok ingyenes hasznosításba adásának lehetőségét a Mötv. 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás és a helyi közművelődési tevékenység
támogatása közfeladatok ellátása alapozza meg.
A Vagyontörvényen túl a Vagyonrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzati vagyon
hasznosításáról. A Vagyonrendelet 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében az Önkormányzat
gazdasági társaságát önkormányzati vagyon – közfeladat átadásához kapcsolódó –
hasznosításával bízhatja meg, mely jogot a Közgyűlés a szükséges és elégséges mértékben
ingyenesen biztosítja.
A fenti ingatlanok állagvédelmével kapcsolatos feladatokat jelenleg a DIM látja el, ezért azok
a DIM telehelyeiként is működnek. A DMK megszüntetésének következményeként az érintett
telephelyeket a DIM alapító okiratából törölni szükséges. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a
DIM alapító okiratának egyéb okok miatt, a DMK megszüntetésének tervezett időpontjától
korábbi hatálybalépéssel történő módosítását a mai ülésén külön napirendi pontban tárgyalja, a
jelen előterjesztésben foglalt telephelyek törléséről egy későbbi ülésén hozhat döntést.
A Közgyűlés 17/2019. (II. 21.) határozatával döntött a Debrecen, Nagy-Gál István u. 6. szám
alatti – a DMK vagyonkezelésében lévő – ingatlanon található „Tímárház-Szárító” épület
ingyenes használatba adásáról a Debreceni Egyetem részére 2027. december 31. napjáig
szólóan, úgy hogy ingyenes használati jogát 2034. december 31. napjáig szóló, további 5 évre
meghosszabbítható határozott időre biztosítja. A Debreceni Egyetem Építészmérnöki Tanszéke
egyetemi hallgatók bevonásával felújítja az ingatlant és kulturális közösségi színteret kíván
működtetni. Tekintettel arra, hogy 2021. január 1. napjától az érintett ingatlan a DISZ Kft.
vagyonhasznosításába kerül, a jogfolytonosság érdekében szükséges, hogy a DMK igazgatója
és a DISZ Kft. ügyvezetője közösen kezdeményezze a Debreceni Egyetem Rektoránál, hogy a
„Tímárház-Szárító” ingatlanrész ingyenes használatba adására vonatkozó szerződésben a DMK
helyére 2021. január 1. napjával a DISZ Kft. lépjen be szerződő félként.
3. A DMK irat anyagának elhelyezése
A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 9/A. § (1) bekezdése értelmében a közfeladatot ellátó szerv megszüntetése esetén a
rendelkező szerv köteles intézkedni az érintett szerv irattári anyagának további
elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról. Ugyanezen
szakasz (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a jogutód nélkül megszüntetett közfeladatot ellátó
szerv irattári anyagának maradandó értékű részét az illetékes közlevéltárban kell elhelyezni.
A DMK munkatársai az intézmény iratkezelési szabályzatának és irattári tervének megfelelően
folyamatosan készítik elő az intézmény iratainak selejtezését.
A DMK igazgatója 2020. december 31-ig a maradandó értékű iratokat átadja a Magyar Nemzeti
Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnak, az egyéb iratokat – az iratok tartalmától függően –
az Önkormányzat, a DIM és a DISZ Kft. részére.

4. A hatáskörök átruházásáról szóló határozat módosítása
A Közgyűlés a 240/2019. (XII. 12.) határozatával döntött egyes hatásköreinek bizottságokra
történő átruházásáról. A határozat 3./ pont a./ és d./ pontjával ruházta át a Kulturális és Oktatási
Bizottságra a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti költségvetési szervek
szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásának hatáskörét, illetve a DMK tárgyévi
munkaterve, előző évi szakmai beszámolója jóváhagyásának és használati szabályzata
elfogadásának hatáskörét.
A DMK megszüntetése és a DISZ Kft. kibővült feladatellátására tekintettel szükséges a
határozat módosítása a határozati javaslat 24./ pontjának megfelelően.
VI. Miniszteri vélemény
A Kultv. 78/J. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a DMK megszüntetésével kapcsolatban
a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal az emberi erőforrások minisztere (a
továbbiakban: Miniszter) és a Közművelődési Kerekasztal véleményét be kell szerezni, annak
tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni kell. Debrecenben Közművelődési Kerekasztal nem
működik, ezért kizárólag a Miniszter véleményének kikérésére került sor.
A Miniszter (összegzett) véleménye a következő:
„Tekintettel arra, hogy a jogszabályok által előírt feladatok ellátása megtörténik, a
közművelődési feladatellátás átszervezését támogatom.”
A minisztériumi vélemény a Kulturális Osztályon megtekinthető.
VII. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Az intézmény megszüntetésével és a feladatellátás átszervezésével együtt szükségessé válik a
közművelődési rendelet 4. §-ának módosítása úgy, hogy 2021. január 1. napjától az
Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos
hozzáférhetőségét – többek között – a 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági
társaságként működő DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közművelődési intézmény útján biztosítja.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.
Önkormányzati rendelet esetén az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat
képviselő-testületét (Közgyűlést) tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell tervezett jogszabály
valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait:
Megszűnnek a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában lévő párhuzamosságok,
ugyanakkor az Önkormányzat költséghatékonyabban tudja működtetni a kulturális
intézményhálózatát.
b) környezeti és egészségi következményeit:
A rendelet tervezett módosításának környezeti és egészségügyi következménye nem
várható.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait:
A rendelet tervezett módosításának nincs adminisztratív terheket befolyásoló hatása.
d) A jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit:
A rendeletet szükséges összhangba hozni a közgyűlési határozattal.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket:
Az Önkormányzat biztosítja a közművelődési intézmény részére a működéséhez szükséges
pénzügyi feltételeket, a közművelődési intézmény pedig vállalja a személyi, szervezeti és
tárgyi feltételek biztosítását a közművelődési alapszolgáltatások ellátásához.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a rendeletmódosítás
tervezetét, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja,
42. § 7. pontja, 41. § (4) bekezdése, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontja, 11. §
(1) bekezdése, (5)-(7) bekezdései, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36-38. §-a, 64.
§ (1) bekezdés a) pontja és 265. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(13) bekezdése, a
2013. évi V. törvény 3:5 §-a, 3:6. §-a, 3:8. §-a, 3:102. § (1) bekezdése, az 1997. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (1)-(3) és (7) bekezdése, 77. § (1) bekezdése és (4)-(5)
bekezdése, 78/A. § (1) és (3) bekezdése, 78/F. §-a, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §a, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján, figyelemmel a Kultv. 50. § (2)
bekezdés b) pontjára, 68. § (1) bekezdés b) pontjára, 78/I. § (4) bekezdés a) és b) pontjaira, a
2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében, 2. § (8) bekezdésében és 3. § (1)
bekezdésében, a 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. §-ában foglaltakra
1./ a hatékonyabb feladatellátás érdekében jogutód nélkül megszünteti a Debreceni Művelődési
Központot (székhelye: 4024 Debrecen, Piac utca 22. szám, 2020. november 1-től 4032
Debrecen, Jerikó utca 17-21. szám, a továbbiakban: DMK) 2020. december 31. napjával
úgy, hogy a DMK, mint megszűnő költségvetési szerv útján ellátott, a Kultv. 76. § (3) és (7)
bekezdésében meghatározott önkormányzati közfeladatokat 2021. január 1. napjától a
Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21.
szám, a továbbiakban: DISZ Kft.) látja el. A megszüntetésre figyelemmel a DMK igazgatója
2020. november 30. napjáig vállalhat kötelezettséget, kivéve a jogszabályi előíráson és
hatósági döntésen alapuló kötelezettségvállalásokat.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2020. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi a DMK 64/2020. (VII. 2.) határozattal elfogadott OKT-139701-3/2020.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát, egyidejűleg elfogadja a DMK megszüntető
okiratát az 1. melléklet szerint.
3./ Módosítja 2021. január 1. napjával a DISZ Kft. cégnevét DEMKI Debreceni Művelődési
Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra, rövidített cégnevét
DEMKI Nonprofit Kft.-re és közhasznú főtevékenységét a 9004 kódszámú „művészeti
létesítmények működtetése” megnevezésű tevékenységben határozza meg.
4./ Az 1./ és 3./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2021. január 1. napjával módosítja a DISZ
Kft. alapító okiratát a 2. melléklet szerint és közszolgáltatási szerződését a 3. melléklet
szerint.
5./ Felkéri a polgármestert, hogy a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslata alapján kössön
közművelődési megállapodást a DISZ Kft.-vel (2021. január 1. napjától DEMKI Nonprofit
Kft.-vel) határozatlan időre azzal a feltétellel, hogy a DISZ Kft. köteles a közművelődési
alapszolgáltatások teljes körét megszervezni és biztosítani folyamatos hozzáférhetőségüket.
6./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel, a munkáltató személyében bekövetkezett
változásra tekintettel megállapítja, hogy a DMK-val 2020. december 31. napján
munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyából eredő valamennyi jog és
kötelezettség a DMK-ról a DEMKI Nonprofit Kft.-re száll át.

7./ Megállapítja, hogy az 1./ és 6./ pontban foglaltakra tekintettel Jantyik Zsolt István igazgatói
munkaköre 2020. december 31. napjával megszűnik, munkaviszonya 2021. január 1.
napjától a DEMKI Nonprofit Kft.-vel fog fennállni.
8./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2021. január 1. napjától a DISZ Kft. részére
ingyenes hasznosításba adja határozatlan időtartamra a közművelődési feladatok ellátása és
az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosítása céljából a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képező alábbi ingatlanokat és
az azokhoz kapcsolódó ingókat:
a) a 9791 hrsz.-ú 4024 Debrecen, Nagy Gál István utca 6. szám alatti 1008 m2 területű
ingatlant,
b) a 8881/A/11 hrsz.-ú 4024 Debrecen, Szent Anna utca 18. szám alatti 239 m2 nagyságú
ingatlant,
c) a 21443 hrsz.-ú 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21. szám alatti ingatlan 1466 m2 nagyságú
ingatlanrészét
azzal, hogy
I) az ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, üzemeltetésével kapcsolatos
valamennyi fizetési kötelezettség a hasznosítót terheli a hasznosítás ideje alatt, valamint
II) amennyiben a hasznosító az ingatlanokat nem a meghatározott közfeladat ellátása
céljára hasznosítja, úgy az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
9./ Utasítja a DMK igazgatóját és a DISZ Kft. ügyvezetőjét, hogy közösen kezdeményezzék a
Debreceni Egyetem Rektoránál, hogy a 9791 hrsz.-ú, 1008 m2 nagyságú, a valóságban a
Debrecen, Nagy Gál István utca 6. szám alatti ingatlanon található 300 m2 területű
„Tímárház-Szárító” ingatlanrész ingyenes használatba adásáról szóló szerződésbe a DMK
helyére 2021. január 1. napjával a DISZ Kft. lépjen be szerződő félként.
10./ Hatályon kívül helyezi 2021. január 1. napjával a 34/2015. (II. 26.) határozat „Szerződéssel
nem rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet
viselő 2. melléklet 4. „Debreceni Művelődési Központ” pontját.
11./

Módosítja a 64/2020. (VII. 2.) határozat VII./ pont 1./ alpontját az alábbiak szerint:
„1./ 20 kulturális ágazati álláshely (10 szakmai tevékenységet ellátó és 10
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) és 22 pályázatos álláshely (5 szakmai
tevékenységet ellátó és 17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó) átadását a Könyvtár
részére, így a 42 álláshely átadásával a Könyvtár engedélyezett kulturális ágazati
álláshelyeinek számát 119,25-ben (93,25 szakmai tevékenységet ellátó és 26
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely), pályázatos álláshelyeinek számát 30-ban
(13 szakmai tevékenységet ellátó és 17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó), összesen
149,25 álláshelyben állapítja meg.”

12./

Módosítja a 64/2020. (VII. 2.) határozat VII./ pont 4./ alpontját az alábbiak szerint:
„4./ 2020. november 1. napjától a DMK engedélyezett kulturális ágazati álláshelyeinek
számát 24-ben (11 szakmai tevékenységet ellátó és 13 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshely), pályázatos álláshelyeinek számát 2-ben (2 szakmai tevékenységet ellátó
álláshely), összesen 26 álláshelyben állapítja meg.”

13./ Az 1./ és a 12./ pontban foglalt döntésre tekintettel utasítja a DISZ Kft. (2021. január 1.
napjától DEMKI Nonprofit Kft.) ügyvezetőjét, hogy az intézmény 2021. évi üzleti tervét 36

álláshellyel (19 szakmai álláshely, 15 üzemeltetési és 2 határozott idejű, pályázatos
álláshely) tervezze.
14./ A megnövekedett feladatellátásra és munkaszervezésre tekintettel Halász Dániel János,
a DISZ Kft. ügyvezetőjének alapbérét 2021. január 1. napjától bruttó 700 000 Ft/hó
összegben állapítja meg, és felhatalmazza a polgármestert, hogy módosítsa az ügyvezető
munkaszerződését.
15./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntéseknek
megfelelően a megszüntető okirattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és
felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
16./ Felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a DISZ Kft.
alapító okiratát és közszolgáltatási szerződését írja alá.
17./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy készítse elő az 5./ pont alapján a DISZ Kft.vel kötendő közművelődési megállapodást.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
18./ Felkéri a DMK igazgatóját, hogy
a) a DMK magánjogi, illetve nem magánjogi jogosultságait és kötelezettségeit, peres
ügyeit vegye számba, rendszerezze, továbbá vizsgálja felül a DMK szerződéseit,
pályázatait, vizsgálja meg az átadás lehetőségét, keresse meg a szerződő feleket,
illetékes hatóságokat és hozza meg a szükséges intézkedéseket,
Határidő: 2020. november 5.
Közreműködő: a Debreceni Intézmény Működtető Központ (a továbbiakban: DIM)
gazdasági igazgatója
b) a DMK eszközeit selejtezze és leltározza,
Határidő a selejtezésre: 2020. november 15.
a leltározásra: 2020. december 15.
Közreműködő: a DIM
c) a DMK iratait selejtezze és le nem selejtezett iratokat adja át az Önkormányzat, a DIM
és a DISZ Kft. részére,
Határidő a selejtezésre: 2020. december 15.
az átadásra: 2020. december 31.
d) a DMK vagyonátadását készítse elő és bonyolítsa le,
Határidő: 2020. december 31.
Közreműködő: a Vagyonkezelési Osztály vezetője, a DIM igazgatója, a DISZ Kft.
ügyvezetője
e) készítse el az intézmény 2020. évi szakmai beszámolóját,
Határidő: 2020. december 31.
f) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a DISZ Kft. irányába tegye meg,
Határidő: 2020. december 31.

g)

az Mt. 265. §-ában foglalt – az üzemi tanács részére fennálló – tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: az a)-g) pont vonatkozásában a DMK igazgatója

19./ Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét és a DIM gazdasági vezetőjét, hogy a DMK, mint
megszűnő költségvetési szerv vonatkozásában a 2020. évet érintően
a) készítse el az adókötelezettségek bevallását és teljesítse az adóbefizetést,
Határidő: jogszabályokban meghatározott határidők szerint
Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője és a DIM gazdasági vezetője
b) készítse el a záró áfa-bevallását és teljesítse az áfa-befizetési kötelezettséget,
Határidő: 2021. január 20.
Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője és a DIM gazdasági vezetője
c) készítse el a DMK költségvetési beszámolóját és zárómérlegét és felhatalmazza a
polgármestert azok aláírására.
Határidő: 2021. február 28.
Felelős: az elkészítésért a Pénzügyi Osztály vezetője és a DIM gazdasági vezetője
az aláírásért: a polgármester
20./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a 7./ pontban foglalt döntésnek megfelelően
készítse elő a munkáltatói intézkedést, és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói
intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
21./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a 8./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően készítse elő az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződést, az ingatlanok
birtokba vételével és adásával kapcsolatos feladatokat végezze el, továbbá felhatalmazza a
polgármestert az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester
22./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 14./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően készítse elő a munkáltatói intézkedést, és felhatalmazza a polgármestert a
munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
23./ Felkéri a DISZ Kft., 2021. január 1. napjától DEMKI Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az
1./ pontban, 4./-9./pontban, 13./ és 14./ pontban foglalt döntéseknek megfelelően
a) készítse el az intézmény 2021. évi üzleti tervét,
Határidő: 2021. január 15.
b) gondoskodjon az intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen az
intézmény szervezeti és működési szabályzata – módosításáról és fenntartói
jóváhagyásra történő előkészítéséről,
Határidő: 2021. január 31.

c) készítse el az intézmény éves munkatervét és a használati szabályzatát, valamint
terjessze a Kulturális és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra, elfogadásra,
Határidő: minden év március 1.
d) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg,
Határidő: 2021. január 15.
Felelős: az a)-d) pont vonatkozásában: a DISZ Kft. ügyvezetője
24./ Hatályon kívül helyezi a 240/2019. (XII. 12.) határozat 3./ pont a./ és d./ alpontját és ezzel
egyidejűleg átruházza a Kulturális és Oktatási Bizottságra az alábbi hatáskörök
gyakorlását:
a) jóváhagyja a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények
szervezeti és működési szabályzatát,
b) jóváhagyja a közművelődési intézmény tárgyévi munkatervét,
c) elfogadja a közművelődési intézmény használati szabályzatát.
25./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2020. október 15.
Dr. Papp László
polgármester

