ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:
Dr. Bene Edit
a Humán Főosztály vezetője
Tárgy:
Tájékoztató a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata által fenntartott kulturális, közművelődési
és közgyűjteményi intézmények 2011. és 2014. évek
közötti működését vizsgáló, a 2014. és 2015. évben
megvalósult szakmai és törvényességi ellenőrzésről

Iktatószám:
OKT-37349-/2016
Ügyintéző:
dr. Péter Enikő
Feladatot jelent:
Dr. Papp László polgármester
Komolay Szabolcs alpolgármester
Dr. Bene Edit a Humán Főosztály vezetője
Szentei Tamás osztályvezető
részére
Véleményező bizottságok:
Közgyűlés
Kulturális Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2016.02.15.

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Varga Andrea

Mellékletek:

Tisztelt Közgyűlés!
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségi
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. § (1) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva a közgyűlés ellátja a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti tevékenységgel
kapcsolatos helyi, irányítási, ellenőrzési feladatokat.
A fenti jogszabályi felhatalmazás alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 258/2013. (XII.19.) határozatában elfogadta a
fenntartásában működő kulturális intézmények 2014-ben megvalósuló szakmai törvényességi ellenőrzésének
ütemtervét. A Közgyűlés az ellenőrzési feladatok ellátására a Humán Főosztály vezetőjét kérte fel azzal,
hogy a törvényességi ellenőrzésről szóló tájékoztatót 2014. december 31. napjáig terjessze a Közgyűlés elé.
Az 50/2015 (III. 26.) határozat 2. pontjában a Közgyűlés az eredeti határidőt 2015. december 31. napjára
módosította. Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési, közgyűjteményi és kulturális
intézmények 2011-2014 közötti működésükre vonatkozó törvényességi-szakmai ellenőrzés a Humán
Főosztály és a Kulturális Osztály kijelölt munkatársainak részvételével valósult meg. A törvényességi és a
szakmai ellenőrzés a közművelődési és közgyűjteményi intézményekre vonatkozó jogszabályi
követelményeknek megfelelő, a Humán Főosztály és a Kulturális Osztály által összeállított szempontsor
alapján történt.
A vizsgált időszak: 2011. március 01 – 2015. december 31. (intézményenként változó időpont)
Az ellenőrzés módszerei:
− szúrópróbaszerű vizsgálat,
− tételes helyszíni dokumentációs vizsgálat.
Az elfogadott ellenőrzési ütemterv alapján a szakmai törvényességi ellenőrzés az alábbi intézményekben
történt meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csokonai Színház
Kodály Filharmónia Debrecen
Vojtina Bábszínház
Déri Múzeum
Debreceni Művelődési Központ
Méliusz Juhász Péter Könyvtár

Jelen előterjesztés az ellenőrzési jelentések legfontosabb megállapításait ismerteti. Az intézményenkénti
átfogó értékelések teljes terjedelemben az ellenőrzés egyéb dokumentációjával együtt a Kulturális Osztályon
megtekinthetőek.
1. Csokonai Színház
A Csokonai Színház (a továbbiakban: színház) a vizsgált időszakban önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv volt, mely a saját előirányzatai és a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv – a
Vojtina Bábszínház – az alapító okiratban meghatározott előirányzatai felett volt jogosult rendelkezni. (Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) módosításával 2014. január 1.
napjával megszűnt a költségvetési szervek ilyen típusú gazdálkodási besorolása, a színház azóta önálló
gazdasági szervezettel rendelkezik.)

Az intézmény próza és operatagozattal rendelkező repertoár színház, amely klasszikus és kortárs szerzők
művét, prózai és zenés darabokat, valamint táncműveket egyaránt műsorára tűz.
A színházi előadások mellett művészeti programok, fesztiválok várják a közönséget minden évadban, melyek
közül a DESZKÁ-nak, a kortárs magyar szerzők műveit bemutató fesztiválnak köszönhetően az intézmény
országosan elismert színházi műhellyé vált. A Debrecenben játszott előadások mellett a színház társulata
rendszeres és sikeres szereplője a bel- és külföldi színházi fesztiváloknak.
A színház napjainkban három játszóhelyen fogadja nézőit: a színház épületében található 540 főt befogadó
nagyszínpadon és a 60 fős stúdiószínházban, valamint a 336 fős Víg Kamaraszínházban.
Az intézmény jelenlegi vezetése 2013. július 1. óta irányítja a színház művészeti munkáját.
Ellenőrzött időszak: 2011. március 1 - 2014. szeptember 15.
1.1. A szakmai ellenőrzés tapasztalatainak összegzése:
A kultúráért felelős miniszter a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetet rendeletben minősíti az
ágazati jogszabályokban meghatározott feltételrendszer alapján.
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: EMMI rendelet) 1. melléklet 1. pont 1.2 alpontja a színházat a szakmai tevékenység
mutatószámait figyelembe véve – az előadó-művészeti szervezetek jelenlegi minősítése alapján – nemzeti
minősítésű színházművészeti szervezetté minősítette, melynek egyik feltétele az állammal kötött
közszolgáltatási szerződés, illetve ennek előzményeként a fenntartóval kötött fenntartói megállapodás volt.
A 2012 májusában megkötött, időközben megújított közszolgáltatási szerződésben a színház vállalta az
évadonkénti legalább 80.000 fős fizetőnézőszám és a minimum 280 előadásszám teljesítését. A
bemutatószám és előadásszám tekintetében a színház a nemzeti minősítésű színházak között a legtöbb
bemutatószámot és előadásszámot produkáló színházak közé tartozik.
A színház saját bemutatóinak száma a vizsgált időszakban 13-17 között, saját előadásainak száma 250-280
között alakult. A fizetőnézőszám – a vendégelőadásokkal együtt – 78.000-95.000 között volt.
Az éves előadásszám és fizetőnézőszám tekintetében a mutatószámok – a színház által szolgáltatott adatok
alapján – folyamatos emelkedést mutatnak.
A színházban művészeti munkakörben foglalkoztatottak 70%-a rendelkezik felsőfokú szakirányú
végzettséggel, amely foglalkoztatási arány a nemzeti előadó-művészeti szervezet minősítéséhez elegendő.
A műsorterv kialakításakor évről évre kiemelt figyelmet fordítanak az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.)
17. § (4) bekezdésében meghatározott szempontokra.
A vizsgált évadokban általánosságban elmondható, hogy az új bemutatók legalább fele ért el legalább 80
vagy annál magasabb százalékos nézettségi mutatót. A nézettség növelésének egyik lehetséges módszere a
közönségigény rendszeres mérése, azok tanulságának figyelembevétele a műsorterv készítésének
időszakában, ezt a színház rendszeresen gyakorolja.
A színház – az Emtv. minősítési szempontjainak megfelelően – kellő figyelmet fordít a helyi szervezetekkel
való kapcsolatépítése a színházi nevelés gyakorlatának kialakítására. A színház kiemelt együttműködő
partnere a Kodály Filharmónia Debrecen. A zenekar az alapító okiratában rögzítettek szerint évi maximum
150 térítésmentes színházi szolgálatot teljesít a színház zenés előadásaiban. A zenekar színházi
szolgálatának, illetve a színház és a zenekar együttműködésének kereteit a színház és a zenekar jogelődje, a
Debreceni Filharmonikus Zenekar között 2005 októberében határozatlan időre kötött együttműködési
megállapodás határozza meg. A szerződés I. pont 1.) alpontjában foglaltak alapján az ellenőrzés javasolja
ennek felülvizsgálatát, tekintettel arra, hogy a felülvizsgálatra a vizsgálat időpontjáig nem került sor.
A jogszabályi és a szervezeti változások miatt indokolt a színház szervezeti és működési szabályzatának
átdolgozása.
A vizsgált időszakban a színház által benyújtott pályázatok száma évről évre nőtt, ami mutatja, hogy az

intézmény komoly figyelmet fordít a külső forrásokból megnyerhető támogatások kihasználására.
1.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése:
A színház közalkalmazotti létszámadatai tekintetében az intézmény 2014. augusztus 31. napi tényleges
létszáma egyezett a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében meghatározott létszámadatokkal.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás és a személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy
a közalkalmazotti alapnyilvántartásokat teljes körűen vezetik az intézményben.
A személyi anyagok jól áttekinthetőek és teljesek, tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban
rögzített adatok alátámasztásául szolgáló dokumentumokat és egyéb, a szabályos munkavégzéshez
kapcsolódó iratokat.
Szabadság és munkaidő-nyilvántartás keretében az alkalmazottak igénybe vett szabadságáról egyénenkénti
nyilvántartást vezetnek. Az intézményben alkalmazott munkaidőkeret ellentmondásos volt, amelyet az
ellenőrzés ideje alatt a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek megfelelően módosítottak.
A kiküldetés és díjazása során az ellenőrzés megállapította, hogy a színház alkalmazottainak kiküldetéséről
szóló igazgatói utasítás nem minden pontjában felelt meg a 278/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet
rendelkezéseinek és a Közgyűlés 181/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozatával módosított 242/2003.
(XII. 18.) Kh. határozat II. 1./ pontjában megfogalmazott alapelveknek. A tájelőadások alkalmával kifizetett
belföldi napidíj és előadásdíj egyezett az igazgatói utasításokban meghatározott összeggel.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek, és a
megbízottak számára kifizetett összegek szabályosan kerültek megállapításra.
A szabályosabb működés érdekében az ellenőrzés több intézkedés megtételét javasolta a közalkalmazottak
személyi anyagával kapcsolatosan. Az ellenőrzés javasolta a vezetői megbízások elfogadásának írásba
foglalását, a vezetői megbízások időtartamának a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (3) bekezdése szerinti megállapítását, a munkaköri leírásokban a
kinevezés és a vezetői beosztás szerint ellátandó feladatok elkülönítését, valamint azon közalkalmazottak
minősítését, akik részére a munkáltató a garantált illetménynél magasabb összegű illetményt állapított meg.
2. Kodály Filharmónia Debrecen
A Kodály Filharmónia Debrecen (a továbbiakban: intézmény) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv volt 2013. december 31-ig, mely saját előirányzatai felett volt jogosult rendelkezni. Az intézményen
belül közös irányítás alatt két zenei együttes működik, szakmailag önálló szervezeti egysége a Kodály
Filharmonikusok Debrecen és a Kodály Kórus Debrecen.
A két zenei együttes 2005. december 31-ig önálló intézményként működött. 2006. január 01. napjával a két
zenei intézmény egységes szakmai irányítás, egyben közös igazgatás alá került Debreceni Filharmonikus
Zenekar és Kodály Kórus néven. A jelenlegi igazgató 2011. május 01. napja óta tölti be a magasabb vezetői
munkakört.
Az új vezetés az átalakított műsorpolitika jegyében az értékek megőrzése mellett a szakmai megújulást
jobban tükröző intézményi névváltoztatást kezdeményezett a 2011/2012-es zenei évadtól. A Közgyűlés a
144/ 2011. (VI. 30). Ö. h-val elfogadta, hogy a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus neve
„Kodály Filharmónia Debrecen” intézménynévre változzon, ezen belül a két zenei együttes „Kodály
Filharmonikusok Debrecen” és „Kodály Kórus Debrecen” néven folytassa előadó-művészeti tevékenységét.
Az intézmény a vizsgált időszakban két épületben működött, székhelye a Simonffy u. 1/c., amely a zenekar
próba és pihenőhelye, valamint itt kapott helyet az igazgatósági központ és a gazdasági szervezet, míg a
Széchenyi u. 1. alatti telephelyén a kórus próbahelye és irodái találhatók.

Ellenőrzött időszak: 2011. március 01 – 2014. február 10.
2.1. A szakmai ellenőrzés tapasztalatainak összegzése:
Az EMMI rendelet 1. melléklet 3. pont 3.2 alpontja a Kodály Filharmónia Debrecen két zenei együttesét, a
Kodály Filharmonikusokat és a Kodály Kórust a szakmai tevékenység mutatószámait figyelembe véve – az
előadó-művészeti szervezetek jelenlegi minősítése alapján – nemzeti minősítésű zeneművészeti
szervezetekké minősítette, melynek egyik feltétele az állammal kötött közszolgáltatási szerződés, illetve
ennek előzményeként a fenntartóval kötött fenntartói megállapodás volt.
A 2012 májusában megkötött, időközben megújított közszolgáltatási szerződésben az intézmény vállalta az
Emtv 17. § (3) bekezdései által elvárt mutatószámok teljesítését:
- a zenekarnak évente legalább 50, a kórusnak legalább 40 hangversenyt kell tartania
- a hangversenyek fizető nézőszáma a tárgyévet megelőző évben el kell, hogy érje a zenekar esetében a
22.000, a kórus esetében 10.000 főt.
- rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott tárgyi feltételekkel.
Az ellenőrzési jelentés szerint a vizsgálat tárgyát képező mindkét évadban a művészeti együttesek
túlteljesítették az Emtv. által a nemzeti minősítéshez előírt hangverseny- és fizetőnézőszámot (a
fizetőnézőszámnál az előírt érték dupláját teljesítették), valamint a hangversenyek célközönségének és
műsorszámainak megválasztásakor figyelmet fordítottak a központi művészeti támogatás kiemelt
szempontjaira.
A Kodály Filharmónia Debrecen a 2011/2012-es évadban már új alapokra helyezte a közönségszervezési,
azaz jegyértékesítési és közönségkapcsolati munkáját. Az a tapasztalat, hogy a nézők 90%-ban elővételben
váltják meg jegyeiket és az interneten jegyet vásárlók száma is folyamatosan nő. A 2012/2013-as évadban a
korábbinál jóval magasabbak a nézettségi mutatószámok, ez a javulás nagyban köszönhető a jól átgondolt
műsorpolitika és a megfelelő közönségszervezés kombinációjának.
Az intézmény műsorpolitikájában is megtalálhatóak az Emtv. 17. §-a által hangsúlyozott szempontok. A
vizsgált időszaktól új ifjúsági programot hirdetett az intézmény. Az új elképzelés meghozta eredményét a
bevezetését követő évadtól: 6338 fizetőnézőt hozott, míg a 2012/2013-as évadra a struktúra folytatásával
összesen 10400 fizetőnézőt eredményezett (a vidéki koncertekkel együtt) a projekt.
A jogszabályi változások és a szervezeti változások miatt új szervezeti és működési szabályzat készítése
szükséges.
A pályázati aktivitást vizsgálva az ellenőrzés rögzítette, hogy az intézmény a vizsgált időszakban benyújtott
pályázatainak felére kapott támogatást.
2.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése:
Az intézmény közalkalmazotti létszámadatait tekintve az intézmény engedélyezett összlétszáma és a Kodály
Kórus létszáma a vizsgált időszakban egyezett a Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében
meghatározott létszámadatokkal.
A Kodály Filharmonikusok esetében azonban a szakmai tevékenységet ellátó és intézményi üzemeltetéshez
kapcsolódó álláshelyekre történő megbontásnál eltérés mutatkozott.
Az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 1. és 2. számú melléklete a szervezeti struktúra
változásából adódó módosulások miatt nem volt pontos és nem lettek átvezetve az utolsó, 2011. évben
történt módosítás óta történt változások.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás, személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a
közalkalmazotti alapnyilvántartásokat teljes körűen vezették az intézményben. A személyi anyagok jól
áttekinthetőek és teljesek, tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban rögzített adatok

alátámasztásául szolgáló dokumentumokat és egyéb, a szabályos munkavégzéshez kapcsolódó iratokat.
A szabadság és munkaidő-nyilvántartás tekintetében az alkalmazottak szabadságáról egyénenkénti
nyilvántartást vezetnek az intézményben. A szabadságok mértéke a Kjt. 56-58. §-a alapján helyesen lett
megállapítva.
A zenekari és énekkari tagok esetében a munkaidőt munkaidő-keretben határozta meg a munkáltató, melyet
szabályszerűen közzétett.
A munkaidő-beosztást tartalmazó dokumentumok (Foglalkozási rend, Munkarend) és a jelenléti ívek pontos
vezetésére, a szabályszerű javítások alkalmazására hívta fel az ellenőrzés a figyelmet, továbbá arra, hogy a
dokumentumokon a vezetői ellenőrzés ideje nem került rögzítésre.
A szabadság és munkaidő-nyilvántartás bejegyzései egyezést mutattak.
A rendkívüli munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának ellenőrzésére szúrópróbaszerűen kiválasztott
2013-as évben az intézmény tájékoztatása alapján rendkívüli munkavégzés elrendelésére nem került sor.
Az ellenőrzés a munkaszüneti napon történő munkavégzésre és a részmunkaidőben foglalkoztatottak
bérpótlékának kiszámítására vonatkozó szabályok helyes alkalmazására hívta fel a figyelmet. A keresetkiegészítés megállapítása és elszámolási rendje az igazgató által kiadmányozott Kereset-kiegészítési
Szabályzatnak megfelelően történt.
A kiküldetés, külföldi munkavégzés dokumentumait illetően megállapítást nyert, hogy az intézmény
dolgozóinak külföldi kiküldetéséről a Külföldi Kiküldetési Szabályzat rendelkezik, mely a Közgyűlés
181/2011. (VI. 30.) önkormányzati határozatával módosított 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II. 1./
pontjában meghatározott alapelvek alapján készült.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek.
A szabályosabb működés érdekében az ellenőrzés több intézkedés megtételét javasolta a munkaidőnyilvántartás keretén belül a szolgálatszámok pontos kiszámítását illetően, a jelenléti ívek és a szolgálatszám
összesítő egyezőségének biztosítása érdekében.
3. Vojtina Bábszínház
A Vojtina Bábszínház (a továbbiakban: bábszínház) önállóan működő költségvetési szerv volt 2013.
december 31-ig, mely a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szakmai tevékenységgel
összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett volt jogosult rendelkezni. A pénzügyi-gazdasági feladatait
a Csokonai Színház látja el.
A bábszínház az Emtv.-ben meghatározott közfeladata művészeti tevékenység, ezen belül az alapító okirat
szerinti alaptevékenysége a báb-, gyermekszínházi és felnőtteknek szóló bábszínházi előadások létrehozása,
bemutatása bel- és külföldön egyaránt, bábművészeti és egyéb, ehhez kapcsolódó kulturális programok,
valamint játszószínházi foglalkozások és táborok szervezése.
Évadjaik műsortervét a népmesékre és a magyar klasszikusok alkotásaira építik, de válogatnak a nagy
meseírók írásaiból is. A bábszínház vállalt törekvése, hogy a komplex műveltség rendszerében közelítsen a
népmesékhez és próbálja kibontani azok archaikus tartalmait, azokat az emberformáló tanulságokat,
amelyeket kötelességüknek tekintik átadni a jövő nemzedéknek.
A bábszínház a 4026 Debrecen, Kálvin tér 13. szám alatti játszóhelyen fogadja nézőit a 224 főt befogadó
nagyteremben és az 50 fős kamaraszínházban.
Ellenőrzött időszak: 2012. augusztus 01 - 2014. december 31.
3.1. A szakmai ellenőrzés összegzése

Az EMMI rendelet 2. melléklet 1. pont 1.1 alpontja a bábszínházat a szakmai tevékenység mutatószámait
figyelembe véve – az előadó-művészeti szervezetek jelenlegi minősítése alapján – kiemelt minősítésű
színházművészeti szervezetté minősítette, melynek egyik feltétele volt, hogy fenntartója helyi önkormányzat,
illetve rendelkezzen a fenntartóval kötött fenntartói megállapodással.
A 2013-ban megkötött, időközben megújított megállapodásban a bábszínház vállalta az évadonkénti legalább
25.000 fős fizetőnézőszám és minimum 300 előadásszám teljesítését.
A bábszínház saját bemutatóinak száma az elmúlt két évadban 5-5 volt, saját előadásainak száma 467-533
között alakult. Az elmúlt két évad mutatószámai a korábbi ellenőrzési jelentés adataihoz viszonyítva minden
szempontból emelkedést mutatnak, ugyanakkor a 2013/2014-es évadban mind az előadások számában, mind
a fizetőnézők számában kisebb visszaesés figyelhető meg. A bábszínház egy arányos, stabilan működő
koncepciót követ műsortervében, aminek köszönhetően a vendég- és koprodukciós előadások, valamint a
székhelyen kívül játszott előadások száma (és fizetőnéző számai) is növekedésnek indultak. A vizsgált
időszakban az eladott bérletek száma 19%-os növekedést mutat.
A bérletesek körében az évad végén közvélemény kutatást végeznek, melyben kikérik véleményüket az évad
előadásairól és a következő évaddal kapcsolatos igényeikről.
Közönségigény kérdőíves mérésére a művészeti intézményeink közül itt fordítanak a legnagyobb figyelmet.
A gyermekek számára készült kérdőív a célközönség előadásokkal kapcsolatos véleményét kéri, a
pedagógusok számára összeállított komplex kérdések emellett a bérletváltást, a befogadást befolyásoló
tényezőket is feltérképezi.
A bábszínház gyakorlatában számos, a nézőszám növelése érdekében tett intézkedés fellehető. Közönségük
legnagyobb részét az óvodások és a kisiskolások alkotják. A nézőszám növelésének érdekében próbálnak
más korosztályok felé is nyitni. A 2009/2010-es évadban elkezdett Babusgató- tipegő programmal szólították
meg a három éves kor alatti gyermekeket és szüleiket.
A másik nyitás pedig az általános iskola felső tagozatosai és a középiskolások felé irányul, akiket a 2011. évben kezdődő Színházi Nevelési Programmal szólítottak meg.
A jogszabályi változások és kiegészítések miatt szükséges a bábszínház szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata.
A vizsgált időszakban a bábszínház által benyújtott pályázatok száma évről évre nőtt, ami mutatja, hogy
komoly figyelmet fordítanak a külső forrásokból megnyerhető támogatások kihasználására.
3.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése:
Az intézményi létszámadatokat tekintve a bábszínház 2014. június 30-ai tényleges létszáma a vizsgált
időszakban egyezik Közgyűlés hatályos költségvetési rendeletében meghatározott létszámadatokkal.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás, személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a
közalkalmazotti alapnyilvántartásokat teljes körűen vezetik az intézményben, rögzítésre kerül valamennyi, a
Kjt. 5. számú mellékletében meghatározott adat. A személyi anyagok jól áttekinthetőek és – néhány
kivételtől eltekintve – teljesek, tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban rögzített adatok
alátámasztásául szolgáló dokumentumokat és egyéb, a szabályos munkavégzéshez kapcsolódó iratokat.
A szabadság és munkaidő-nyilvántartás tekintetében a dolgozók szabadságáról egyénenkénti nyilvántartást
vezetnek az intézményben. A szabadságok mértéke – a művészi pótszabadságot leszámítva – a Kjt. 56-57.§ának és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 118. §-ának megfelelően,
helyesen lett megállapítva. A bábszínházban a munkaidőkeret alkalmazására vonatkozó szabályok (Mt. 9293. § és Emtv. 32. §) helyes betartására hívta fel az ellenőrzés a figyelmet. A vizsgált szabadság- és
munkaidő-nyilvántartás bejegyzései egyezést mutattak.
A rendkívüli munkavégzés elrendelése, nyilvántartása, munkaszüneti napon történő munkavégzés, keresetkiegészítés vonatkozásában az intézmény tájékoztatása alapján 2013-ban a bábszínházban nem került sor

rendkívüli munkavégzés elrendelésére. Az ellenőrzés megállapítása azonban ennek ellentmond, mivel
munkaidő-kereten felüli munkavégzést tanúsító dokumentumok voltak fellelhetőek a bábszínházban és a
munkaidő-kereten felüli munkavégzés rendkívüli munkavégzésnek minősül. A munkaidő-keretben
foglalkoztattak munkanapjairól összesítő nyilvántartást vezetnek, melyből megállapítható, hogy a rendkívüli
munkavégzés mértéke néhány dolgozó esetében meghaladja az Mt. 109. §-ban foglalt törvényi maximumot.
Munkaszüneti napon történő munkavégzésre az ellenőrzött időszakban nem került sor.
A kiküldetés és díjazása vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény dolgozóinak
kiküldetéséről a Napidíj Szabályzat rendelkezik, mely a Közgyűlés 181/2011. (VI. 30.) önkormányzati
határozatával módosított 242/2003. (XII. 18.) Kh. határozat II. 1./ pontjában megfogalmazott alapelvek
alapján készült, azonban nem teljes körű. Az ellenőrzés javasolta a Napidíj Szabályzat ellenőrzési jelentésben
foglaltak szerinti kiegészítését. Külföldi kiküldetés esetén a vizsgált kiküldetések esetén nem napi díj, hanem
illetménykiegészítés kifizetésére került sor, annak ellenére, hogy a munkáltató nem rendelkezett
illetménykiegészítés fizetéséről.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek.
A szabályosabb működés érdekében az ellenőrzés több intézkedés megtételét javasolta a közalkalmazottak
személyi anyagát, valamint a szabadság és munkaidő nyilvántartás és a kiküldetések dokumentálását,
elrendelését, a Napidíj Szabályzat kiegészítését érintően.
4. Déri Múzeum
A Közgyűlés a 247/2012. (XI.29.) határozatával 2013. január 01. napjától átvette a Hajdú-Bihar Megyei
Múzeumok Igazgatósága fenntartását a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központtól és Déri
Múzeum néven működtette tovább.
A Közgyűlés 214/2014. (IX. 25.) határozata alapján 2015. január 01. napjával a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott közfeladatoknak a Déri Múzeum általi átvételével új
tagintézményt hozott létre a Déri Múzeumban MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (a
továbbiakban: MODEM) elnevezéssel.
A 2014. évben megnyílt az irodalmi gyűjtemény állandó kiállítása a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban,
és minisztériumi támogatással folyamatosan zajlik ennek az épületnek a rekonstrukciója.
A vizsgálat időszakában még zajlott – 2015. november 30-án fejeződött be – a Déri Múzeum (a
továbbiakban: múzeum) főépületének korszerűsítése, felújítása, valamint a múzeum bemutató terének
bővítése, állandó kiállításainak megújítása.
A múzeum a vizsgált időszakban hatályos működési engedélyének (nyilvántartási száma: MM/33102/2013)
szakmai besorolása szerint megyei hatókörű városi múzeumként működött.
Az állandó kiállítások mellett 13 időszaki tárlat megrendezésére került sor az ellenőrzés időszakában a saját
épületekben. A kiállítások látogatottsága a 2013. évi adatoknak megfelelően alakult. Az Álmodó magyarok
című új, 2014-ben nyílt állandó irodalomtörténeti tárlat a debreceni kötődésű híres írók, költők életét mutatja
be. Az időszaki tárlatok sorában nem várt és valóban hatalmas sikert aratott a múzeum első emeletén
rendezett Ethno-Trezor – Válogatott kincsek Déri György népművészeti gyűjteményéből című kiállítás több mint 52 ezer látogatóval. Elsősorban e tárlat sikeréből adódik az, hogy mind a 2013-as teljesítéshez,
mind pedig a munkaterv adataihoz képest jelentős emelkedés tapasztalható a múzeum látogatottsági
adataiban: több mint 26 ezer fővel, 56%-kal nőtt a múzeum látogatószáma 2013-hoz képest. Ez elsősorban az
ingyenes és a kedvezményes jegyet váltó látogatók arányának növekedéséből adódik; a teljes árat fizető
látogatók aránya csupán 5%-kal nőtt.
2015-ben megnyílt a Kubinyi-program keretében támogatott, megújult Medgyessy Ferenc-emlékkiállítás,
valamint „Újra-tervezés” címen a MODEM állandó tárlata. 2015 novemberétől a múzeum központi
épületének mindkét szintje újra látogatható: Déri Frigyes gyűjteménye megújult formában kerül bemutatásra.
A kiállításokat olyan családi, tudományos és egyéb közösségi programok kísérték, melyek nagyban

hozzájárultak a múzeum népszerűsítéséhez, ezt szolgálta az intézmény PR tevékenysége is. A múzeum a
közművelődési tevékenység és múzeumpedagógiai feladatellátás vonatkozásában jó eredményeket ért el. A
tárlatvezetések számában, illetve az egyéb közművelődési programokon résztvevő látogatók számában
kiugró a teljesítés. Az eredmények elismerést érdemelnek, kiemelten fontos, hogy az intézmény a jövőben is
tartani tudja ezt a pozitív tendenciát.
Ellenőrzött időszak: 2013. január 01. napjától – az ellenőrzés időszakáig
4.1. A szakmai ellenőrzés összegzése:
Az ellenőrzés megállapította, hogy a jelenlegi digitális korszak egyre nagyobb teret enged a számítógépes
szoftverek alkalmazásának a közgyűjteményi munkában, melyre tekintettel javasolt a számítástechnikai
szabályzatban erre kitérni. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002 (X.4.)
NKÖM rendelet 12.§-a előírja, hogy a számítógépes nyilvántartást használó muzeális intézménynek a
rendszer kezelésével, az üzemeltetés és a használat biztonságával összefüggő kérdésekről, valamint az
ezekért felelős személyekről és kötelezettségekről belső szabályzatot kell készítenie. Ez jelenleg a
múzeumban nem áll teljes körűen rendelkezésre, ezért javasolta az ellenőrzés a számítástechnikai,
üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatát és kiegészítését a fenti rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.
Indokolja ezt az is, hogy a múzeum az ellenőrzés időszakában a HUNTÉKA rendszert kívánta bevezetni a
digitális nyilvántartásban (ez azóta megtörtént).
Az ellenőrzés rögzítette továbbá, hogy a múzeumban folytatható kutatás technikai feltételeit a Kutatási
szabályzat tartalmazza. Jelenleg ez különálló szabályzat, azonban az ellenőrzés javaslata alapján indokolt
lenne a mindenkori hatályos szervezeti és működési szabályzat mellékletében szerepeltetni a muzeális
intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2011. (III. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban.
A raktározási helyzet sem oldódott meg teljes körűen a múzeumban, valamint a raktározási problémákból
adódó műtárgyvédelemre is fokozott figyelmet kell fordítani, amihez rendszeres állami pályázati forrás
lehívása elengedhetetlen.
A múzeum elmúlt évben végzett pályázati tevékenysége példamutató. A múzeum pályázati aktivitása
kiemelkedően magas: 2013-2015 között a vizsgált időszakban több mint 80 millió forint pályázati
támogatásban részesültek. Az elnyert támogatási összegekből a gyűjteményfejlesztési feladatok ellátása
mellett programszervezési, állományvédelmi, restaurálási feladatokat sikerült finanszírozni.
4.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése:
A múzeum engedélyezett létszáma 2013. évben 60,8 fő, 2014. évben 90 fő volt. A Közgyűlés 2014. évi
hatályos költségvetési rendelete alapján a 90 engedélyezett álláshelyből a szakmai tevékenységet ellátó 70,9
fő, az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó 18,9 fő volt. A múzeumban foglalkoztatottak létszáma az
ellenőrzés idején megegyezett a fenntartó által engedélyezett létszámmal.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás, személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a
közalkalmazotti alapnyilvántartásokat teljes körűen vezetik. A személyi anyagok jól áttekinthetőek és
teljesek, tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban rögzített adatok alátámasztásául szolgáló
dokumentumokat és egyéb, a szabályos munkavégzéshez kapcsolódó iratokat.
A szabadság- és munkaidő-nyilvántartás tekintetében az ellenőrzés megállapította, hogy 2013. évre
vonatkozóan, a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatottak tekintetében nem készítettek szabadságolási
ütemtervet. A dolgozók szabadságáról egyénenkénti nyilvántartást vezetnek az intézményben. Az ellenőrzés
megállapította, hogy a közalkalmazottak alap- és pótszabadsága helyesen került megállapításra. Azon
közalkalmazottak esetében, akiknek a jogviszonya év közben jött létre, az Mt. 121. §-ának megfelelően
került a szabadság arányos része kiszámításra.
Külföldi kiküldetés elrendelésére – a múzeum szervezési igazgatóhelyettesének tájékoztatása szerint – 2013ban nem került sor.

Folyamatban lévő munkaügyi perek kapcsán az ellenőrzés rögzítette, hogy a múzeum tájékoztatása alapján a
Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt egy eljárás van folyamatban túlmunka és ruházati
költség megfizetése iránt.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek, és a megbízottak számára kifizetett összegek
szabályosan kerültek megállapításra.
A szabályosabb működés érdekében az ellenőrzés több intézkedés megtételét javasolta a vezetői megbízással
rendelkező közalkalmazottak minősítését, a szabadságolási ütemtervet és a munkaidő nyilvántartást illetően.
5. Debreceni Művelődési Központ
A Debreceni Művelődési Központ (a továbbiakban: DMK) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv volt 2013. december 31-ig, mely a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok és a szakmai
tevékenységgel összefüggő speciális kiadások előirányzatai felett jogosult rendelkezni. A pénzügyigazdasági feladatokat a Méliusz Juhász Péter Könyvtár látja el.
A Debreceni Művelődési Központot 2005. január 1. napjával az Újkerti Közösségi Ház átszervezésével és
további új egységek hozzákapcsolásával hozta létre a Közgyűlés, mely döntést egy többlépcsős fejlesztési
folyamat előzött meg.
A fejlesztéseknek köszönhetően jött létre a jelenlegi intézményi szervezet, melynek 10 intézményi egységből
álló hálózata 8 közösségi házban, valamint a Tímárházban működik, illetve működteti a Honvédtemetőt.
Mint a város legnagyobb közművelődési intézménye, kiemelkedően gazdag közösségi-kulturális
szolgáltatásokat, programokat kínál Debrecen és térsége lakóinak, közösségeinek és az idelátogató
vendégeknek. Az intézmény több, mint 70 civil szervezettel áll munkakapcsolatban. A DMK 2014-ben
második alkalommal kapta meg a Minősített Közművelődési Intézmény címet, 2011-ben pedig akkreditált
felnőttképzési intézménnyé vált.
Ellenőrzött időszak: 2013. január 01. napjától – az ellenőrzés időszakáig
5.1. A szakmai ellenőrzés összegzése:
Az ellenőrzés során vizsgálat tárgyát képezte, hogy a komplex feladatokat ellátó művelődési központ típusú
közművelődési intézmény feladatellátása mennyiben teljesíti a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben felsorolt és a Közgyűlés
26/2014. (VI. 26.) számú közművelődési rendeletében részletezett közművelődési feladatokat.
A vizsgálat alapján megállapítható volt, hogy a DMK valamennyi (ágazati és helyi) feladatmeghatározó
jogszabály által előírt feladatot végzi és ellátja.
A feladatellátás szakképzettségi feltételei vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy az ellenőrzés
időszakában a DMK szakmai tevékenységet ellátó, közművelődési szakmai munkakörben, a közművelődési
munkát közvetlenül segítő és a közművelődési munkát segítő egyéb munkakörben foglalkoztatott
alkalmazottai valamennyien rendelkeztek az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez
szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993 (I.30.) MKM rendeletben meghatározott
végzettséggel és szakképesítéssel.
A szervezet és működés vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a DMK Szervezeti és Működési
Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) az Áht. 10.§ (5) bekezdésének és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésének megfelelően épül fel. Az
SZMSZ-ben rögzített, az intézmény működését segítő fórumok, értekezletek megfelelően vannak
dokumentálva, az emlékeztetők tartalmazzák a jelenlévők névsorát, a megbeszélések témáját, valamint a
döntéseket. A szakmai működéshez kapcsolódó belső szabályzatok vizsgálata során az ellenőrzés javasolta,
hogy az intézmény 2012. október 01-től hatályos szabályzatait vizsgálja felül a jogszabályi változásokkal,

valamint az intézmény egységeiben történt változásokkal összhangban.
A DMK pályázati aktivitása tekintetében az ellenőrzés rögzítette, hogy az ellenőrzött időszak alatt összesen
29 db pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, az Emberi Erőforrások Minisztériumához,
valamint az Európai Szociális Alaphoz, melyek 93%-a sikeres volt. Az elnyert pályázati támogatások összege
77,254 millió forint, melyből 54,884 forint európai uniós forrás volt.
Az iratkezelés, iktatás, irattározás, iktatókönyv vezetése ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az
intézmény hatályos iratkezelési szabályzattal rendelkezik, mely 2012. október 1-jén készült a közokiratokról,
a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. §-ának
megfelelően.
A belső ellenőrzés szabályozottsága megfelelő volt.
5.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése
A DMK engedélyezett létszáma 2013. évben 43 fő, 2014. évben 45 fő volt. DMJV Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről szóló 6/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3.1. melléklete alapján 2014. évben a 45
engedélyezett álláshelyből a szakmai tevékenységet ellátó 19 fő, az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó
26 fő volt. A DMK-nál foglalkoztatottak létszáma az ellenőrzés idején megegyezett a fenntartó által
engedélyezett létszámmal.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás, személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a
közalkalmazotti alapnyilvántartásokat teljes körűen vezetik, rögzítésre került valamennyi, a Kjt. 5. számú
mellékletében maghatározott adat.
A személyi anyagok jól áttekinthetőek és - a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak minősítése
kivételével - teljesek, tartalmazzák a közalkalmazotti alapnyilvántartásban rögzített adatok alátámasztásául
szolgáló dokumentumokat és egyéb, a szabályos munkavégzéshez kapcsolódó iratokat.
A szabadság- és munkaidő-nyilvántartás tekintetében az ellenőrzés megállapította, hogy 2013. évre
vonatkozóan a közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatottak tekintetében készítettek szabadságolási
ütemtervet. A dolgozók szabadságáról egyénenkénti nyilvántartást vezetnek az intézményben. Az ellenőrzés
megállapította, hogy a közalkalmazottak alap- és pótszabadsága helyesen került megállapításra. Azoknak a
közalkalmazottak esetében, akiknek a jogviszonya év közben jött létre, a szabadság időarányos megállapítása
az Mt. 121. §-ának megfelelően került kiszámításra. A munkaidőre, munkarendre vonatkozó előírásokat a
DMK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az intézmény telephelyeinek nyitva tartásához
igazítva a munkavégzés napi 8, azaz heti 40 órában történik.
Külföldi kiküldetés elrendelésére 2013-ban nem került sor.
Folyamatban lévő munkaügyi perek kapcsán az ellenőrzés rögzítette, hogy az intézmény tájékoztatása
alapján nem volt folyamatban lévő munkaügyi per.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Ptk. rendelkezéseinek, és a megbízottak számára kifizetett összegek a
szerződésekben foglaltaknak megfelelően, szabályosan kerültek megállapításra.
A szabályosabb működés érdekében az ellenőrzés több intézkedés megtételét javasolta a közalkalmazottak
személyi anyagával kapcsolatosan a vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak minősítésének
elvégzését és a munkáltatói intézkedésekkel szembeni jogorvoslati lehetőségekre való kioktatást érintően.
6. Méliusz Juhász Péter Könyvtár
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (a továbbiakban: könyvtár) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv volt 2013. december 31-ig, mely saját előirányzatai felett és a gazdasági egységhez hozzárendelt
költségvetési
szerve
meghatározott
előirányzatai
felett
rendelkezni
jogosult.
A könyvtár 2013 januárjában jött létre a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár és a Debreceni Városi Könyvtár

összevonásával. Az új intézmény kettős feladatot tölt be: egyrészt a megye teljes területén szolgáltat – 41
ötezer főnél kisebb településen működteti a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert –, másrészt ellátja a
városi könyvtári szolgáltatást a központi könyvtáron kívül tizenkét fiókintézményben és öt könyvtárponton
keresztül.
Debrecen Megyei Jogú Városának a könyvtárral szemben két elvárása van. Az első az, hogy a könyvtári
szolgáltatást magas színvonalon képviselje és hatékonyan működjön együtt a város többi kulturális
intézményével, míg a második az, hogy legyen a kulturális informatikai fejlesztések helyi központja.
A könyvtárhálózat egységei kiszolgálják a város lakóinak információs igényeit, segítséget nyújtanak a
tanuláshoz, önművelődéshez és a szabadidő kellemes eltöltéséhez. A fiókkönyvtárak az olvasók igényeihez
igazodva gyűjtik a hazai és a külföldi szép- és szakirodalmat, napi- és hetilapokat vásárolnak, biztosítják a
helyben olvasás, tájékozódás lehetőségét. A könyvtárosok tájékoztató munkáját segíti a mindenütt meglévő
kézi- és segédkönyvtári állomány. Könyvtárközi kölcsönzéssel állományukban nem szereplő
dokumentumokat, vagy azok másolatát más könyvtárakból szerzik be. Kiemelt feladat a gyermekek
olvasóvá nevelése, iskolai tanulmányaik segítése, szabadidejük hasznos eltöltésének támogatása. A
gyermekekkel foglalkozó könyvtárosok értékközvetítő szerepet is vállalnak a jó irodalom
személyiségfejlesztő hatása érdekében. A munkatársak nagy tapasztalattal rendelkeznek, s a körzetükben
lévő óvodákkal, iskolákkal napi kapcsolatban állnak.
A könyvtár két részlege speciális feladatkörrel és állománnyal rendelkezik. A Zenei Könyvtár és Művészeti
Gyűjtemény hangzó-, kotta- és zenei szakirodalmi anyagával a zeneoktatás és zenei ismeretterjesztés bázisa
megyénkben. A Helytörténeti Gyűjtemény és Fotótár archív fotóanyagával a helyismereti kutatás fontos
műhelye.
Az ellenőrzött időszak: 2013. január 01. napjától – az ellenőrzés időszakáig
6.1. A szakmai ellenőrzés összegzése:
A könyvtár 2014-ben új szervezeti felépítésben kezdte meg működését, így ez volt az első év, amikor a
városi és a megyei feladatok teljes egészében egységes keretek között valósultak meg. A könyvtár alapító
okiratában megfogalmazott feladatai között szerepel többek között, hogy gyűjteményét folyamatosan
fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztatást ad a könyvtár és a nyilvános
könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és
szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében. Kulturális,
közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez, valamint biztosítja az elektronikus
könyvtári dokumentumok elérhetőségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény valamennyi, az
alapító okiratában, valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott feladatait maradéktalanul ellátja.
Az intézmény munkatervének ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy az kitér az állomány feltárására,
gyarapítására, a gyűjtemény védelmére, a dokumentumok és szolgáltatásokról szóló tájékoztatással
kapcsolatos feladatokra, a könyvtárak közötti együttműködésre. A könyvtár közgyűjteményi jellegéből
fakadó feladatai mellett kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez, rendezvényeket, kiállításokat
szervez. A szakmai tevékenység ismertetését minden részletre kiterjedően mutatószámokkal, táblázatokkal
támasztja alá. Az intézmény mindezek alapján a kulturális intézmények közül kiemelkedően színvonalas
munkatervet készített.
A szervezeti és működési rend vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy az integráció óta eltelt idő
alatt az intézmény átgondolta az osztályszerkezetét és átszervezte a feladatok elosztását, hatékonyabb
vezetést hozott létre, a belső kommunikáció rendje, az igazgató és az osztályok, valamint kollégák közti
csatornák megfelelően működnek.
A könyvtár pályázati aktivitását vizsgálva az ellenőrzés megállapította, hogy a pályázati eredmények jól
tükrözik azon tényt, miszerint az intézmény aktív résztvevő a pályázati lehetőségek kihasználásában,
sikeresen és eredményesen pályázik és használja fel a kiírások adta lehetőségeket. A könyvtár a 2013 és 2015
közötti időszakban összesen 12.770.000.- forint hazai forrásból biztosított, míg a 2008 és 2015 közötti
időszakban összesen 295.368.233.- forint európai uniós forrásból biztosított pályázati támogatást nyert.

A belső szabályzatok meglétének vizsgálata kapcsán az ellenőrzés rögzítette, hogy a könyvtár rendelkezik a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően Könyvtárhasználati Szabályzattal, melyet a könyvtár a honlapján
közzé is tett, Gyűjtőköri és panaszkezelési szabályzattal, valamint a hatályos közlevéltárak és a nyilvános
magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 27/2015. (V. 27.) EMMI
rendeletnek megfelelően iratkezelési szabályzattal is, mely a könyvtár birtokában lévő teljes irattári anyag
kezelésére kiterjed. A könyvtár részletes, precíz, a külső látogató által a honlapról is elérhető és értelmezhető
szabályzatokkal rendelkezik. A szabályzatok kiterjednek mind a belső folyamatokra, mind a felhasználókat
érintő területekre.
A belső ellenőrzés szabályozottsága, gyakorlati megvalósulása, dokumentálása kapcsán az ellenőrzés
rögzítette, hogy a belső ellenőrzés szabályozottsága példaértékű, az éves jelentés átfogó, mindenre kiterjedő.
Az intézmény iratkezelése, az iktatás és irattározás, valamint az iktatókönyv vezetése az intézmény
iratkezelési szabályzata szerint történik.
Az ellenőrzés megállapította továbbá, hogy az intézmény kiemelt figyelmet fordít a látogatottsági adatok
követésére és dokumentálására, ebből kifolyólag pontosan vezetett, jól átlátható statisztikai kimutatást vezet.
6.2. A törvényességi ellenőrzés összegzése:
A könyvtár alkalmazotti létszámadatainak vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a vizsgált
időszakban a foglalkoztatottak létszáma és összetétele egyezett a Közgyűlés hatályos költségvetési
rendeletében meghatározott létszámadatokkal.
A közalkalmazotti alapnyilvántartás, illetve személyi anyag vizsgálata során az ellenőrzés megállapította,
hogy a vizsgálattal érintett közalkalmazottak személyi anyagában – minden esetben – megtalálható volt a
betekintési nyilatkozat, a közalkalmazott aláírásával ellátott közalkalmazotti alapnyilvántartás, a hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a korábbi jogviszonyban töltött időtartam alátámasztásául szolgáló igazolások és az
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata.
Az alkalmazottak rendszeresen részt vettek egészségügyi alkalmassági vizsgálaton. Az ennek tényét igazoló
elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemények a személyi anyagokban megtalálhatóak voltak. A
kinevezésben és az orvosi véleményben feltüntetett munkakör egyezősége minden esetben biztosítva volt. A
vizsgált közalkalmazottak mindegyike rendelkezett munkaköri leírással, melyeket legutóbb 2013
decemberében aktualizáltak.
A szabadság és munkaidő-nyilvántartás vizsgálata során az ellenőrzés rögzítette, hogy a 2015. évre
vonatkozóan valamennyi közalkalmazott tekintetében készített az intézmény szabadságolási ütemtervet. A
dolgozók szabadságáról egyénenkénti nyilvántartást vezetnek. Az alap- és pótszabadság mértékét minden
ellenőrzött dolgozó esetében a Kjt. 56-58. §-ának megfelelően állapították meg. Azon közalkalmazottak
esetében, akiknek a jogviszonya év közben keletkezett, az Mt. 121. §-ának megfelelően került kiszámításra a
szabadság időarányos része.
A munkaidő nyilvántartása ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a munkaidőre, munkarendre
vonatkozó előírásokat a könyvtár a 2014. április 18-án kelt kollektív szerződésének 7.1. pontja tartalmazza.
A kollektív szerződés rögzíti a munkaidőkeret alkalmazásának lehetőségét. A munkáltató igazgatói utasítás
keretében határozta meg azokat a munkaköröket, amelyek esetében a munkaidő beosztására a munkaidőkeret
szabályait kell alkalmazni. Az intézmény 2014. május 1. napjától alkalmaz munkaidőkeretet. A munkaidőt az
intézmény szervezeti egységenként vezetett jelenléti ívek alapján, egyénenként tartja nyilván. Az
intézményben a jelenléti íveket pontosan és áttekinthetően vezetik és a távolléteket hó végén jogcímenként
összesítik.
A szabadság nyilvántartására szolgáló kartonon kiírt szabadságok és a munkaidő-nyilvántartások bejegyzései
között az egyezőség biztosított volt.
Az ellenőrzés felhívta a kiküldetésekkel kapcsolatban azok pontos vezetésére a figyelmet, tekintettel arra,
hogy
az
intézményben
nem
vezetnek
külön
nyilvántartást
a
kiküldetésben
töltött
munkanapokról/munkaórákról.

Folyamatban lévő munkaügyi perek kapcsán az ellenőrzés rögzítette, hogy a könyvtár szervezési
igazgatóhelyettesének tájékoztatása alapján az intézményben munkajogi igény érvényesítése iránt bírósági
eljárás az ellenőrzés ideje alatt nem volt folyamatban.
A nem közalkalmazotti jogviszonyban történő munkavégzés kapcsán ellenőrzött megbízási szerződések
megfeleltek a megkötésükkor hatályos Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1991. évi XX. törvény 111.§ (1) bekezdése alapján,
figyelemmel a 258/2013. (XII. 19.) határozatra és az 50/2015. (III. 26.) határozatra
1./ elfogadja a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kulturális,
közművelődési és közgyűjteményi intézményekben a működésüket 2011. és 2014. évek közötti
időszakban vizsgáló, 2014. és 2015. években megvalósult törvényességi és szakmai ellenőrzés
értékeléséről szóló tájékoztatót.
2./ Felhívja az érintett intézmények vezetőit, hogy az ellenőrzésekről készült jelentésekben feltárt
hiányosságok megszüntetéséhez az általuk elkészített intézkedési tervek alapján a szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: ütemterv szerint
Felelős: az érintett intézmények vezetői
3./ Felkéri a Humán Főosztály és a Kulturális Osztály vezetőit, hogy utóellenőrzések keretében
vizsgálják meg a 2014. és 2015. évek közötti időszakban végzett törvényességi és szakmai
ellenőrzések megállapításaihoz készített intézményvezetői intézkedési tervekben foglaltak
végrehajtását.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője,
a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 10.

Dr. Bene Edit
főosztályvezető

