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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) az
elmúlt hónapokban hozott intézményátszervezésekről szóló döntései és a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: 2020.
évi XXXII. törvény) rendelkezéseinek következményeként indokolttá vált a Debreceni
Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) és egyes kulturális intézmények alapító
okiratának felülvizsgálata.
A DIM alapító okiratának felülvizsgálatához kapcsolódóan szükségesnek tartottuk a szociális és a
gyermekjóléti intézmények alapító okiratának áttekintését is, amelyek alapján az alábbi javaslatot
teszem.
I.

A DIM alapító okiratának módosítása

A DIM alapító okiratába foglalt közfeladatai körébe tartozik – többek között – az óvodák
feladatainak ellátását szolgáló, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában álló ingatlanok állagvédelmével összefüggő egyes feladatok ellátása
és valamennyi költségvetési intézmény vonatkozásában az intézmények feladatellátását szolgáló,
az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok azonnali intézkedést igénylő felújítása. Ezért ezek
az ingatlanok a DIM alapító okiratában is, annak telephelyeiként szerepelnek.
1.) Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
a Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva – az 1053/2020. (VI. 11.) PM határozatával 2020.
augusztus 31. napjával a gyermeklétszám csökkenése miatt, a Mesekert Óvoda Dombostanya
Telephelyén (4002 Debrecen-Dombostanya, Tank utca 92.) az óvodai feladatellátást
megszüntette és ugyanezzel a nappal az Önkormányzat tulajdonát képző 02471/5 hrsz.-ú 4002
Debrecen-Dombostanya, Tank utca 92. szám alatti 4952 m2 területű ingatlan 2518 m2 területű
ingatlanrészét a Mesekert Óvoda vagyonkezeléséből elvonta.
2.) A Közgyűlés a közművelődési és a könyvtári feladatellátás átszervezéséről szóló 64/2020.
(VII. 2.) határozat (a továbbiakban: 64/2020. (VII. 2.) határozat) V./1./ pont b) alpontjában
döntött arról, hogy 2020. október 31. napjával a közfeladat gazdaságosabb ellátása érdekében
megszünteti a Méliusz Juhász Péter Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) 4032 Debrecen
Kartács utca 2. telephelyén működő Kartács Utcai Fiókkönyvtárban folyó feladatellátást.
Mindezekre tekintettel a Közgyűlés a határozat V./2./ pont b) alpontjában döntött arról, hogy a
Könyvtártól elvonja a vagyonkezelésébe adott, az Önkormányzat tulajdonát képező
21462/A/174 hrsz.-ú 4032 Debrecen, Kartács utca 2. A fszt.2/K szám alatti 84 m2 területű
ingatlant.
Figyelemmel arra, hogy az 1.) és 2.) pontban megjelölt ingatlan(ok)ban a DIM feladatellátási
kötelezettsége megszűnt illetve megszűnik, ezért az érintett telephelyeket – a Magyar Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával – törölni szükséges a DIM
alapító okiratából.
3.) A Közgyűlés a 64/2020. (VII. 2.) határozat IV./ pontjában döntött arról, hogy 2020. november
1. napjától a Könyvtár ingyenes vagyonkezelésébe adja az Önkormányzat tulajdonát képező
Debrecen belterület 20182/2 hrsz.-ú 195 m2 nagyságú „kivett közösségi ház” megnevezésű, a
természetben Debrecen, Borsos József tér 1. szám alatti ingatlant.

Mivel az ingatlan vonatkozásában a DIM-nek feladatellátási kötelezettsége (az alapító
okiratában meghatározott körben pl. felújítási, állagvédelmi, karbantartási, javítási feladatok)
keletkezhet, ezért indokolt telephelyként feltüntetni az alapító okiratában.
4.) A Cívis Ház Zrt. – a Közgyűlés 205/2016. (VI. 23.) határozatában foglalt javaslatára – a
tulajdonában lévő 4025 Debrecen, Hatvan u. 27. szám (A. épület) alatt található 152 m²
alapterületű, pincehelyiséget 2016. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra ingyenes
használatba adta a Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja (a
továbbiakban: Intézmény) részére raktár létrehozása céljából, figyelemmel arra, hogy az
Intézmény önkormányzati közfeladatot (gyermekjóléti, valamint szociális szolgáltatások és
ellátások) lát el. A Közgyűlés ennek megfelelően az Intézmény alapító okiratát módosította.
A szociális és gyermekjóléti intézmények működtetési feladatait teljeskörűen a DIM látja el,
ezért a 4025 Debrecen, Hatvan utca 27. szám alatti ingatlant célszerű a DIM telephelyeként is
feltüntetni az alapító okiratában.
5.) A költségvetési szervek telephelyeit az ingatlannyilvántartási adatokkal egyezően kell
megjeleníteni az alapító okiratokban, ezért a DIM alapító okirata 1.2.2. alpontjába foglalt 4027
Debrecen, Honvédtemető utca 36. szám alatti telephelyet 4027 Debrecen, 19929 hrsz.-ú
ingatlanra, a 4027 Debrecen, Viola utca 23/a. szám alatti telephelyet 4027 Debrecen, Dózsa
György utca 23/a. szám alatti telephelyre szükséges módosítani.
II.

Egyes kulturális intézmények alapító okiratának módosítása

1.) A 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésének rendelkezése szerint a kulturális
intézményekben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény szerinti közalkalmazotti jogviszonya a törvény erejénél fogva 2020. november 1.
napjával a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul
át.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)
bekezdés h) pontja alapján a költségvetési intézmények alapító okiratának kötelező tartalmi
eleme, az intézmény alkalmazásában álló személyek jogviszonyának megjelölése, ezért – a
Debreceni Művelődési Központ, amely intézmény okiratát a Közgyűlés külön napirendi
pontban tárgyalja – valamennyi kulturális intézmény alapító okiratának 5.2. alpontjából
indokolt törölni a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek lehetséges jogviszonyai
közül a közalkalmazotti jogviszonyt.
2.) A fentieken a túl a Csokonai Színház (a továbbiakban: Színház) alapító okiratában a
költségvetési szerv székhelyét és telepehelyeit is módosítani szükséges. A Közgyűlés a
256/2016. (IX. 15.) határozatával és a 128/2019. (VI. 27.) határozatával döntött arról, hogy a
Színház ingyenes vagyonkezelésébe adja:
- a 12175/2 hrsz-ú Debrecen, Várad utca 35. szám alatti 1024 m2 területű ingatlant,
- a 12175/3 hrsz-ú Debrecen, Várad utca 35. szám alatti 10 m2 területű ingatlant, továbbá
- a 8746 hrsz-ú Debrecen Széchenyi utca 1. szám alatti ingatlan I. emeletén található 88,9 m2
nagyságú helyiségcsoportot
közfeladat ellátása (kulturális szolgáltatás) céljából.
A felsorolt ingatlanokat a Színház hatályos és a 2020. november 1. napjától hatályba lépő
alapító okirata, továbbá az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és
ingó vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozatnak (a továbbiakban: 34/2015.
(II. 26.) határozat) a 64/2020. (VII. 2.) határozat IX./ pont 2./ alpontjában elfogadott 2020.

november 1. napjától hatályba lépő módosítása sem tartalmazza. Ez utóbbi határozat
hivatkozott pontjának visszavonása, illetve a 34/2015. (II. 26.) határozat korábbi közgyűlési
döntéseket is magába foglaló, jelen fejezet 3.) pontjában kifejtett módosítása mellett, a Színház
alapító okiratának módosítására az alábbi javaslatot teszem.
A Színház székhelyének, a Debrecen, Kossuth utca 10. alatti épületének rekonstrukciója alatt,
a Színház központi irányításának, valamint az iratok őrzésének a Debrecen Széchenyi utca 1.
szám alatti ingatlan biztosít helyet. A felújítás befejezéséig, várhatóan 2023 júliusáig a Színház
jelenlegi székhelyén a feladatellátás szünetel, ezért az intézmény székhelyét szükséges a
Debrecen Széchenyi utca 1. számra módosítani. A székhely-áthelyezéssel egyidejűleg
javaslom, hogy a Debrecen, Kossuth utca 10., és a Debrecen, Várad utca 35. szám alatti
ingatlanok, a Színház telephelyeiként kerüljenek feltüntetésre az alapító okiratban.
3.) A Könyvtár alapító okiratát érintően a Közgyűlés 64/2020. (VII. 2.) határozat V./ pontjában
döntött arról, hogy a közfeladat gazdaságosabb ellátása érdekében 2020. október 31. napjával
megszünteti – többek között – a Homokkerti Fiókkönyvtárban (4030 Debrecen, Szabó Kálmán
utca 33.), valamint a Csapókerti Fiókkönyvtárban (4033 Debrecen Mátyás király utca 29.)
folyó feladatellátást, és ennek megfelelően döntött az ingatlanok elvonásáról, valamint a VIII/
pont 4./ alpontjában a Könyvtár alapító okiratának 2020. november 1. napjával történő
módosításáról. A feladat végrehajtása, illetve a szolgáltatások átszervezése azonban olyan nem
várt külső akadályokba ütközött, amelyek miatt az intézmény igazgatója kezdeményezte a két
fiókkönyvtár vonatkozásában a közgyűlés döntésének a visszavonását és a Könyvtár alapító
okiratának újbóli módosítását.
A javaslat szintén érinti a 64/2020. (VII. 2.) határozat IX. pont 2./ alpontját, amelynek a
visszavonását követően a 34/2015. (II. 26.) határozat a jelen előterjesztésben foglalt javaslatnak
és a 64/2020. (VII. 2.) határozat visszavonással nem érintett pontjaiban foglalt döntéseknek
megfelelően 2020. november 1. napjával módosítható.
4.) Tekintettel arra, hogy a Színháznak, a Déri Múzeumnak és a Könyvtárnak a 64/2020. (VII.
2.) határozattal elfogadott alapító okirat módosítását 2020. november 1. napjával a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyeztettük, ezért az újabb alapító okirat módosítások hatálybalépésére
2020. november 1. napját követően, legkorábban a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzés napjával kerülhet sor.
A Kodály Filharmónia Debrecen és a Vojtina Bábszínház alapító okirata a 2020. évi XXXII.
törvényben megjelölt jogviszonyváltás időpontjával egyezően, 2020. november 1. napjával
módosítható.
III.

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat alapító okiratának
módosítása

A Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (a továbbiakban: VSzSz) alapító
okirata szerinti közfeladata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdés c) pontja és a 62. §-a szerinti étkeztetés biztosítása.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint az étkeztetés formái
különösen a szociális konyha és a népkonyha keretében nyújtott ellátás.
A VSzSz 9 telephelyén működtet szociális konyhát, valamint a Csapókerti Gondozó Szolgálat
Ruyter Utcai Telephelyén (4034 Debrecen, Ruyter utca 21/A.) népkonyha szolgáltatást vehettek
igénybe a rászorulók.
A 731/2020. (IV. 15.) PM határozat alapján az Önkormányzat és a Cívis Szociális Étkezési Központ

egyházi fenntartó 2020. április 17. napján ellátási szerződést kötött határozatlan időre az étkeztetés,
ezen belül népkonyha szociális alapszolgáltatás biztosítására Debrecen közigazgatási területén,
10 000 fő ellátott vonatkozásában.
Az ellátási szerződés a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés napjával, 2020. július 17-én
lépett hatályba. Ezt követően az Önkormányzat kérelmezte a Csapókerti Gondozó Szolgálat Ruyter
Utcai Telephely elnevezésű engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásból való törlését.
A működést engedélyező hatóságnak az engedélyes törlésével kapcsolatos határozata 2020.
augusztus 12. napján vált véglegessé, így ezen időponttól a VSzSz népkonyha alapszolgáltatást nem
biztosít. Az Önkormányzat a feladatellátási kötelezettségének az ellátási szerződés keretében tesz
eleget.
Fentiek miatt szükséges módosítani a VSzSz alapító okiratát.
Az alapító okirat 1.2.2. pontjában (a költségvetési szerv telephelyei) a 4034 Debrecen, Ruyter utca
21/A. alatti telephely meghagyásával, törölni szükséges annak megnevezését (Csapókerti Gondozó
Szolgálat Ruyter Utcai Telephely), mivel ezen a feladatellátási helyen a VSzSz szociális
szolgáltatást már nem biztosít. A VSzSz a továbbiakban ezen a telephelyén tárolja a selejtezésre
javasolt, közlevéltári ellenőrzésre előkészített iratanyagait.
Tekintettel arra, hogy a VSzSz népkonyha alapszolgáltatást már nem biztosít, módosítani kell az
alapító okirat 4.1. pontját, amely a költségvetési szerv közfeladatát tartalmazza, valamint a
költségvetési szerv alaptevékenységével kapcsolatos 4.3. pontját. Szükséges továbbá törölni a 4.4.
pontban a „107050 Szociális étkeztetés népkonyhán” kormányzati funkciót.
Az alapító okirat módosításait az intézmény szakmai dokumentumain – különös tekintettel a
szakmai programra, illetve az annak mellékletét képező szervezeti és működési szabályzatra – azok
legközelebbi módosítása során át kell vezetni.
IV.

Egyéb rendelkezések

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja alapján
az alapító okiratot és annak módosítását a Közgyűlés, mint irányító szerv adja ki a Magyar
Államkincstár által rendszeresített formanyomtatvány alkalmazásával.
Az érintett intézmények hatályos – a Színház, a Déri Múzeum és Könyvtár esetében 2020.
november 1. napjától hatályos – alapító okiratai az előterjesztés mellékletét, az ezeket módosító
okiratok és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a határozati
javaslat mellékleteit képezik.
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
8. és 8a. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a) pontja, a
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatban,
a 731/2020. (IV. 15.) PM határozatban, az 1053/2020. (VI. 11.) PM határozatban és a 64/2020. (VII.
2.) határozatban foglaltakra
1./ visszavonja a közművelődési és a könyvtári feladatellátás átszervezéséről szóló 64/2020. (VII.
2.) határozat V./1./ pont c) és d) alpontját, az V./2./ pont c) és d) alpontját és a IX./2./ pontját.
2./ Az 1./ pontban, továbbá a 64/2020. (VII. 2.) határozat III./2./ pontjában, a IV. pontjában, az
V./2./ pontjának a) és b) alpontjában, és a VI./ pontjában foglalt döntésekre tekintettel módosítja
2020. november 1. napjától az önkormányzati intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan
és ingó vagyonkezelésbe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozatnak a „Szerződéssel nem
rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 2.
melléklet 3. „Csokonai Színház”, 4. pontja „Debreceni Művelődési Központ” és 5. „Méliusz
Juhász Péter Könyvtár” pontját az alábbiak szerint:
„Intézmény
neve

3.

4.

5.

Csokonai
Színház

Debreceni
Művelődési
Központ

Méliusz Juhász
Péter Könyvtár

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi száma

Debrecen Kossuth utca 10. szám alatti 2377
m2 területű ingatlan
Debrecen Liszt Ferenc utca 7. szám alatti 301
m2 területű ingatlan
Debrecen, Várad utca 35. szám alatti 1024 m2
területű ingatlan
Debrecen, Várad utca 35. szám alatti 10 m2
területű ingatlan
Debrecen, Széchenyi utca 1. szám alatti
ingatlan I. emeletén található 88,9 m2
nagyságú helyiségcsoport
Debrecen Piac utca 22. szám alatti 1075 m2
területű ingatlan
Debrecen Nagy Gál István utca 6. szám alatti
1008 m2 nagyságú ingatlan
Debrecen Szent Anna utca 18. szám alatti 239
m2 nagyságú ingatlan
Debrecen Jerikó utca 17-21. szám alatti
ingatlan 1466 m2 nagyságú ingatlanrésze
Debrecen István út 11. szám alatti 147 m2
területű ingatlan
Debrecen Dózsa György utca 23/a. szám alatti
449 m2 területű ingatlan
Debrecen. Monostorpályi út 110. szám alatti
756 m2 területű ingatlanból 687 m2
Debrecen Thomas Mann utca 45. szám alatti
10681 m2 területű ingatlanból 148 m2

8499
8508
12175/2
12175/3
8746
9013/A/54
9791
8881/A/11
21443
15885/47
20315
11453
21562/37

Debrecen Víztorony utca 13. szám alatti 399
m2 területű ingatlan
Debrecen Piac utca 68. szám alatti 639 m2
területű ingatlan
Debrecen Jerikó utca 17-19. szám alatti
ingatlanból 600 m2
Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. szám alatti
849 m2 területű ingatlan 772/857-ed tulajdoni
hányadból 60 m2
Debrecen, Mátyás király utca 29. szám alatti
1672 m2 területű ingatlan 1456/1662-ed
tulajdoni hányada
Debrecen Szentgyörgyfalvi út 9. szám alatti
1017 m2 területű ingatlan
Debrecen Szabó Kálmán utca 68. szám alatti
1737 m2 területű ingatlan
Debrecen Süveg utca 3. szám alatti 2176 m2
területű ingatlan 933 m2 nagyságú
ingatlanrésze
Debrecen Polgár utca 3. szám alatti 836 m2
területű ingatlan
Debrecen Kismacs, Napraforgó utca 16. szám
alatti 3533 m2 területű ingatlan
Debrecen Nagymacs, Kastélykert utca 39.
szám alatti 4795 m2 területű ingatlan
Debrecen, Kádár dűlő 61/C. szám alatti 7575
m2 területű ingatlan
Debrecen, Borsos József tér 1. szám alatti 195
m2 területű ingatlan

6183/A/11
9703/A/2
21443
13681
4236
27091/14/A/1
13223/5
4217
5293/02
65115/4
67165
64001
20182/2”

3./ Elfogadja
a) a Debreceni Intézményműködtető Központ 96/2019. (V. 30.) határozattal elfogadott
OKT-15932-7/2019. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1.
melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. melléklet szerint,
b) a Csokonai Színház 64/2020. (VII. 2.) határozattal elfogadott OKT-139709-2/2020.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 4. melléklet szerint,
c) a Déri Múzeum 64/2020. (VII. 2.) határozattal elfogadott OKT-139716-3/2020.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 5. melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 6. melléklet szerint,
d) a Kodály Filharmónia Debrecen 96/2019. (V. 30.) határozattal elfogadott OKT-159734/2019. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 7. melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 8. melléklet szerint,
e) a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 64/2020. (VII. 2.) határozattal elfogadott OKT-1397072/2020. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 9. melléklet,
valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 10. melléklet szerint,

f) a Vojtina Bábszínház 183/2015. (IX. 24.) határozattal elfogadott OKT-143537-4/2015.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 11. melléklet, valamint
egységes szerkezetű alapító okiratát a 12. melléklet szerint,
g) a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat 96/2019. (V. 30.) határozattal
elfogadott OKT-15966-4/2019. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító
okiratot a 13. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a 14. melléklet
szerint.
4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okiratok módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az
alapító okiratokat módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
5./ Felkéri

a) az 1./ pont a)-f) alpontban foglalt döntéssel érintett intézmények vezetőit, hogy a Közgyűlés
döntésének megfelelően gondoskodjanak az általuk vezetett intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok – különösen az intézmény szervezeti és működési
szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az 1./ pont g) alpontban foglalt döntéssel érintett intézmény vezetőjét, hogy a Közgyűlés
döntésének megfelelően gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó
dokumentumok – különös tekintettel a szakmai program, illetve az annak mellékletét
képező szervezeti és működési szabályzat – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra
történő előkészítéséről.
Határidő: az a) pont vonatkozásában: 2020. november 30.
a b) pont vonatkozásában: a szakmai program soron következő módosítása
Felelős: az a) és b) pont vonatkozásában: az érintett intézmény vezetője
6./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Humán Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2020. október 14.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

