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Tisztelt Közgyűlés!
I. A Déri Múzeum Stratégiai Terve 2019-2023
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 50. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó jóváhagyja
a muzeális intézmény stratégiai tervét.
A Déri Múzeum (a továbbiakban: Intézmény) elkészítette a stratégiai tervét a 2019-2023 közötti
időszakra vonatkozóan, amelyet megküldött az Önkormányzat részére jóváhagyás céljából.
A Kult. tv. 45. § (5) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi múzeum stratégiai tervét a fenntartó
– annak elfogadását megelőzően – véleményezésre megküldi a miniszternek. Ha a miniszter a
fenntartó javaslatának kézhezvételétől számított 30 napon belül nem ad véleményt, úgy kell
tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A miniszter véleménye a fenntartót nem köti
döntése meghozatalában.
Az Önkormányzat a szükséges dokumentumokat a miniszter részére - jóváhagyás céljából megküldte. Válaszában a minisztérium a stratégiát elfogadásra javasolja. A dokumentum mind
szerkezetében, mind tartalmában megfelel a jogszabályi elvárásoknak.
Jelen stratégiai terv alapvető célja, hogy az Intézmény korszerű múzeumként megfeleljen a
megváltozott társadalmi, kutatási és látogatói igényeknek, a múzeumokkal szembeni elvárásoknak
és a módszertani központból adódó szerepnek, - a honlapon elérhetővé váló keresési lehetőség és a
digitális tartalomszolgáltatás révén láthatóvá váljanak gyűjteményei, ezáltal erősebben legyen jelen
a hazai és a nemzetközi múzeumi életben. Az Intézmény aktív kezdeményezőként bekapcsolódjon
a turizmus élénkítésébe, valamint segítse elő a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek és a
fogyatékkal élők kultúrához való hozzájutását, továbbá képzett szakemberei révén pedig minél
sokrétűbben vegyen részt a tudományos életben.
II. Hatáskör-átruházás
A Kult. tv. 50. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fenntartó jóváhagyja a muzeális intézmény
stratégiai tervét, ugyanezen törvény 68. § (1) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó jóváhagyja a
könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket.
A közgyűjtemények - múzeum, könyvtár - stratégiái olyan szakmaspecifikus dokumentumok,
amelyek tárgyalásához a Kulturális Bizottság, mint szakbizottság kompetenciája szükséges. A
szakbizottság megfelelő keretet biztosít arra, hogy - az elsősorban szakmai működést meghatározó
-stratégiai dokumentumokról részletesen, akár szakértők bevonásával tárgyalni lehessen.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) és (5)
bekezdése alapján a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a
részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához
utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.
Fentiek alapján, valamint tekintettel arra, hogy a muzeális intézményekhez és könyvtárakhoz
kapcsolódó további hatáskörök – mint például a tárgyévi szakmai munkaterv vagy az előző évi
szakmai beszámoló jóváhagyása – már korábban átruházásra kerültek, javasoljuk a fenti hatáskörök
Kulturális Bizottságra történő átruházását.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontja, a 41.§ (4) bekezdése, valamint az 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés
a) pontja és a 68.§ (1) bekezdés d) pontja alapján
1./ jóváhagyja a Déri Múzeum (székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér 1. képviseli: Dr. Angi János
igazgató) stratégiai tervét a 2019-2023 közötti időszakra vonatkozóan az 1. melléklet szerint.
2./ Átruházza a Kulturális Bizottságra a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés a) pontjában
és a 68. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott hatásköreit.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az érintett
intézmény vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2019. június 3.
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