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Tisztelt Közgyűlés!
Dr. Kovács Béla Lóránt, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (4026 Debrecen, Bem tér 19/D.; a
továbbiakban: Könyvtár) igazgatója 2017. február 15-én a Debrecen Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályára (a továbbiakban: Humán Főosztály) érkezett
levelében kezdeményezte a Könyvtár alapító okiratának módosítását az alábbi indok miatt.
2017. évtől a Könyvtár feladata, hogy megszervezze - a város irodalmi nagyrendezvényeinek
keretében - a Költészeti Fesztivált, az Ünnepi Könyvhetet, a Gyermekkönyvnapokat, valamint

az Irodalmi Napokat, amely rendezvények megszervezése a korábbi években a Főnix
Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4026 Debrecen,
Hunyadi utca 1-3.) feladata volt.
A Könyvtár hatályos alapító okirata a rendezvénysorozat keretében megvalósuló programokra,
illetve résztevékenységekre (pl. zeneművészeti, táncművészeti, egyéb előadó–művészeti
tevékenységekkel kapcsolatos feladatok ellátására, közösségfejlesztésre, nemzetközi
partnerekkel való együttműködésre, egyéb szabadidős szolgáltatásokra, stb.) vonatkozóan nem
tartalmaz megfelelő kormányzati funkciót.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (1) bekezdés f) pontjának rendelkezése alapján a költségvetési szerv alapító okiratának
tartalmaznia kell a költségvetési szerv alaptevékenységét és ezek kormányzati funkció szerinti
megjelölését.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
szóló „a költségvetési számvitelben a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati
funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek”.
A fentiekre tekintettel a Könyvtár alapító okiratában a költségvetési szerv alaptevékenységét
szükséges kiegészíteni az alábbi kormányzati funkciókkal:
-

082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház),
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés,
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 68. § (3) bekezdés a) pontja alapján az emberi erőforrások minisztere
előzetesen véleményezi a megyei könyvtár alapító okiratát. Ugyanezen § (3) bekezdésének g)
pontja szerint „ha a miniszter a fenntartó erre irányuló javaslatának kézhezvételétől számított
30 napon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért”.
A Könyvtár alapító okiratának legutóbbi módosításakor az emberi erőforrások miniszterének
(a továbbiakban: Miniszter) előzetes véleménye a fenti határidő lejártát követően, valamint a
Közgyűlés - 2015. szeptember 24-ei - döntése után 2015. szeptember 28-án érkezett meg a
Humán Főosztályra, ezért az intézmény hatályos alapító okirata a Miniszer 2015. évi előzetes
véleményében foglalt szakmai javaslatokat nem tartalmazza.
A fentiekre tekintettel javaslom, hogy a Könyvtár alapító okiratának jelen módosítása során - a
Miniszter 2015. évi előzetes véleményét figyelembe véve - kerüljön módosításra a költségvetési
szerv közfeladata és működési területe is az alapító okiratban.
A Miniszternek a Könyvtár alapító okiratának jelen módosításáról alkotott előzetes véleménye
a Humán Főosztályon (4026 Debrecen, Kálvin tér 11., 1. emelet 107-es iroda) megtekinthető.
A Könyvtár hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a
határozati javaslat 1. mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat 2.
mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) pontja, az 1997.
évi CXL. törvény 68. § (3) bekezdés a) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a,
valamint a 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján
1./ elfogadja a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 183/2015. (IX. 24.) határozattal elfogadott
alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító
okiratát a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmény
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
4./ Felkéri az érintett intézmény igazgatóját, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen
a szervezeti és működési szabályzat – módosításáról.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: az érintett intézmény igazgatója
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. április 12.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

