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Tisztelt Közgyűlés!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 68.§ (1) bekezdés d) pontja szerint a fenntartó
jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terveket.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár (a továbbiakban: Intézmény) elkészítette a stratégiai tervét és
minőségpolitikai nyilatkozatát, amelyet megküldött az Önkormányzat részére jóváhagyás
céljából.
A Kult. tv. 68. § (3) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi könyvtár stratégiai tervét,
valamint minőségpolitikai nyilatkozatát 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.
A szükséges dokumentumokat az Önkormányzat a miniszter részére - jóváhagyás céljából megküldte, azonban 30 napon belül nem érkezett válasz, így a Kult. tv. 68 §. (3) bekezdése
értelmében úgy kell tekinteni, hogy a miniszter a javaslatban foglaltakkal egyetért.
A dokumentumok formája és terjedelme tekintetében jogszabályi előírás nincsen.
A stratégiai terv alapvető célja, hogy az Intézmény Debrecen és Hajdú-Bihar megye vezető
információszolgáltató intézményévé váljon, amely a határainkon túl élő magyarok könyvtári
ellátására is hatással van. A terv három fontos pillérre épül, egyrészt a kulturális innovációra,
másrészt a hálózati fejlesztésre, harmadrészt pedig a digitális kompetenciára. A könyvtár e
három terület mentén tűzi ki feladatait és működteti szolgáltatásait annak érdekében, hogy ezen
stratégiai célok az intézményi kereteken túl hatással legyenek a régió és az ország könyvtári
rendszerének egészére.
A minőségpolitikai nyilatkozat megfogalmazza azokat az alapelveket és minőségi
kritériumokat, amelyek mentén az Intézmény a szolgáltatásait - a legkülönfélébb felhasználói
igényekhez igazodva, a lehető legszélesebb körben, teljeskörű minőségirányítási rendszer
mentén - működteti.
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, valamint az 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdés d) pontja alapján
1./ jóváhagyja a Méliusz Juhász Péter Könyvtár stratégiai tervét az 1. melléklet szerint, valamint
minőségpolitikai nyilatkozatát a 2. melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti döntésről az érintett
intézményt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. február 13.

Szentei Tamás
osztályvezető

