Határozati javaslat 5. melléklete

Okirat száma: OKT-46195-3/2019.

Módosító okirat
A Debreceni Művelődési Központ a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által 2016. július 8. napján kiadott, OKT-96511-6/2016. számú alapító okiratát
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a(z) ……/2019. (V. …..)
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1.

Az alapító okirat 1.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2.2. telephelyei:
telephely megnevezése
1
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9
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-

2.

telephely címe
4027 Debrecen, Honvédtemető utca 36.
4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21.
4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39.
4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C.
4024 Debrecen, Kossuth utca 3.
4024 Debrecen, Nagy Gál István utca 6.
4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16.
4028 Debrecen, Polgár utca 3.
4033 Debrecen, Süveg utca 3.
4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.
4024 Debrecen, Szent Anna utca 18.
4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1.”

Az alapító okirat 4.1. alpontjában a „Debrecen város közművelődési feladatairól szóló
26/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelet” szövegrész helyébe „a helyi
közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet”
szövegrész lép.

3. Az alapító okirat 4.4. alpontjába foglalt táblázat 12. sorában a „Mindenféle egyéb
szabadidős szolgáltatás” szövegrész helyébe az „Egyéb szabadidős szolgáltatás”
szövegrész lép.
4.

Az alapító okirat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézményvezető kinevezése, magasabb vezetői megbízása, felmentése és a magasabb vezetői
megbízásának visszavonása - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 9. § c) pontja alapján - Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
hatáskörébe tartozik. Az intézményvezetői beosztás betöltése nyilvános pályázat alapján történik.
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható.
Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogkört a Mötv. 67. § (1) bekezdésének g) pontja
alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
Az intezmenyvezeto, a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992. evi XXXIII. torveny 1. § (1)
bekezdese alapjan kozalkalmazotti jogviszonyban all.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény

2

közfoglalkoztatási jogviszony

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény

3

megbízási jogviszony

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
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