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Tisztelt Bizottság!
A Közgyűlés a 96/2019. (V.30.) határozatával döntött az egyes költségvetési intézmények többek között - a Déri Múzeum (továbbiakban: intézmény) alapító okiratának módosításáról.
A Közgyűlés felkérte az intézmény vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően gondoskodjon az
intézmény működésére vonatkozó dokumentumok, különösen a Szervezeti és Működési
Szabályzat (a továbbiakban : SzMSz) módosításáról.
Az intézmény teljes körűen felülvizsgálta az SzMSz-t, és átvezette a jóváhagyása óta
bekövetkezett valamennyi változást. A jelenleg hatályos SzMSz-t a Bizottság a 3/2018. (I. 24.)
KB határozatával hagyta jóvá.
Az SzMSz tartalmi elemeire vonatkozó főbb előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza.
Az Áht. 10. § (5) bekezdése értelmében a költségvetési szerv szervezetét, feladatai ellátásának
részletes belső rendjét és módját szervezeti és működési szabályzat állapítja meg. Az Ávr. 13.§
(1) és (5) bekezdése részletezi, hogy pontosan mit kell tartalmazni az SzMSz-nek.
Az Áht. 9. § b) pontja, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. § (2) bekezdés b.) pontja alapján a
fenntartó, a költségvetési szervként működő muzeális intézmény esetén, jóváhagyja szervezeti
és működési szabályzatát. A kulturális intézmények szervezeti és működési szabályzatának
elfogadásával, illetve jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 2. számú melléklete 3. pont 3.1. alpontja alapján a Bizottság gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Kulturális ás Oktatási Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CXCV. törvény 9. § b) pontja és
az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont 3.1 alpontja alapján
1./ hatályon kívül helyezi a Déri Múzeum 3/2018. (I. 24.) KB határozattal jóváhagyott
szervezeti és működési szabályzatát, ezzel egyidejűleg jóváhagyja a Déri Múzeum Szervezeti
és Működési Szabályzatát a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottság elnökét, hogy a Szervezeti és Működési
Szabályzatot záradékkal lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az intézmény vezetőjét a bizottság határozatáról
értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. november 26.

Szentei Tamás
osztályvezető

