Előterjesztés 7. melléklete
DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
64/2020. (VII. 2.) határozata*
a közművelődési és a könyvtári feladatellátás átszervezéséről
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja,
42. § 7. pontja, 107. §-a és 109. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése, 9. § a)
pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 24. § (3) bekezdése, a 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) 36-38. §-a és 265. §-a, a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 19. pont b.) pont
bb.) alpontja, 11. § (1), (3) és (13) bekezdése, 13. § (11) és (13) bekezdése, az 1997. évi CXL.
törvény 77. § (4) bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése, 7. §-a, 13. § (1) és (3) bekezdése alapján,
figyelemmel a 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében, 2. § (8) bekezdésében és 3. §
(1) bekezdésében, a 34/2015. (II. 26.) határozatban és a 8/2020. (II. 13.) határozat 8./ pontjában
foglaltakra
I./
1./ tudomásul veszi a Debreceni Művelődési Központnak (székhely: 4024, Debrecen Piac u.
22., képviseli: Jantyik Zsolt igazgató, a továbbiakban: DMK) ) a
a) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 – „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen”
b) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 – „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen”
c) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 – „Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen”
d) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 – „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen”
e) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 – „Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa
városrészen”
f) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 – „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen”
g) TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok megvalósítása Debrecen – Nagymacs városrészen”
című projektek megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi megállapodásokból történő
kilépését és konzorciumvezetőként úgy dönt, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyását követően
a DMK által ellátott feladatokat teljes körűen a konzorcium másik tagja, a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár (székhely: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D., képviseli: Dr. Kovács Béla Lóránt
igazgató, a továbbiakban: Könyvtár) látja el.
2./ Konzorciumvezetőként felkéri a Könyvtárat, hogy a
a) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 – „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”,
b) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00006
megújítása”,
*

–

A Közgyűlés a határozatot a 2020. július 2-ai ülésén fogadta el.

„Az

Újkert

gazdaságélénkítő

környezeti

c) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001
megújítása”,

–

„A

Vénkert

gazdaságélénkítő

környezeti

d) TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00001 – „A Sóház gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
e) TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 – „Helyi szintű komplex programok megvalósítása
Debrecen Nagysándortelep-Vulkántelep városrészen”
című projektek megvalósítása érdekében megkötött konzorciumi megállapodásokba az Irányító
Hatóság jóváhagyását követően a DMK konzorciumi tag helyébe lépjen be.
II. /
1./ 2020. november 1. napjától átszervezi a DMK-t úgy, hogy
a) a Honvédtemető és Mauzóleum működtetési feladatait átadja a Déri Múzeumnak.
(székhely: 4026, Debrecen Déri tér 1., képviseli: Dr. Angi János igazgató, a
továbbiakban: Múzeum)
b) a székhelyét áthelyezi a 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21. szám alatti ingatlanba.
2./ 2020. október 31. napjával a közfeladat gazdaságosabb ellátása érdekében megszünteti a
a) 4024 Debrecen, Piac utca 22. szám alatt működő Belvárosi Közösségi Házban,
b) 4027 Debrecen, Honvédtemető utca 36. szám alatti telephelyén,
c) 4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39. szám alatti telephelyén működő
Nagymacsi Közösségi Házban,
d) 4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C. szám alatti telephelyén működő Ondódi Közösségi
Házban,
e) 4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16. szám alatti telephelyén működő Kismacsi
Közösségi Házban,
f) 4028 Debrecen, Polgár utca 3. szám alatti telephelyén,
g) 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti telephelyén működő Csapókerti Közösségi
Házban,
h) 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68. szám alatti telephelyén működő Homokkerti
Közösségi Házban,
i) 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1. szám alatti telephelyén működő Józsai
Közösségi Házban
folyó feladatellátást.
III./
1./ Ingyenes használatba 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 a DMK részére közfeladat (kulturális szolgáltatás)
ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából 2020. július 15. napjától 2020.
október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

2./ A II./2. pontban foglalt döntésre tekintettel 2020. október 31. napjával a DMK-tól – mivel
az intézmény közfeladatainak ellátásához a továbbiakban nem szükségesek – elvonja a
vagyonkezelésébe adott, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonát képező alábbi ingatlanokat és az azokhoz kapcsolódó ingókat:
a) a 9013/A/54 hrsz.-ú 4024 Debrecen, Piac utca 22. szám alatti 1075 m2 területű ingatlant,
b) a 67165 hrsz.-ú 4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39. szám alatti 4795 m2
területű ingatlant,
c) a 64001 hrsz.-ú 4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C. (korábbi címe: 4002 Debrecen Kalász
utca 1.) alatti 7575 m2 területű ingatlant,
d) a 65115/4 hrsz.-ú 4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16. szám alatti 3533 m2
területű ingatlant,
e) az 5293/02 hrsz.-ú 4028 Debrecen, Polgár utca 3. szám alatti 836 m2 területű ingatlant,
f) a 4217 hrsz.-ú 4033 Debrecen, Süveg utca 3. szám alatti 2176 m2 nagyságú ingatlan
933 m2 nagyságú ingatlanrészét,
g) a 13223/5 hrsz.-ú 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68. szám alatti 1737 m2 területű
ingatlant,
h) a 27091/14/A/1 hrsz.-ú 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1. szám alatti 1017
m2 nagyságú ingatlanból 917,55 m2 nagyságú ingatlanrészt.
IV./ Az I. pontban foglalt döntésre tekintettel 2020. november 1. napjától a Könyvtár, mint
önkormányzati költségvetési szerv részére ingyenes vagyonkezelésébe adja a III./1. pontban és
III./2. pont b)-h) pontjában meghatározott ingatlanokat a hozzájuk kapcsolódó ingókkal,
határozatlan időtartamra a 34/2015. (II. 26.) határozatban foglalt feltételekkel, közfeladat
ellátása (kulturális szolgáltatás) és az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
V./ 2020. október 31. napjával
1./ a közfeladat gazdaságosabb ellátása érdekében megszünteti a Könyvtár
a) 4031 Debrecen Margit tér 19. telephelyén működő Tócóskerti Iskolai és
Gyermekkönyvtárban,
b) 4032 Debrecen Kartács utca 2. telephelyén működő Kartács Utcai Fiókkönyvtárban,
c) 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. telephelyén működő Homokkerti
Fiókkönyvtárban és a
d) 4033 Debrecen Mátyás király utca 29. telephelyén működő Csapókerti Fiókkönyvtárban
folyó feladatellátást.
2./ elvonja a Könyvtártól – mivel az intézmény közfeladatainak ellátásához a továbbiakban nem
szükséges – a vagyonkezelésébe adott, az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlanokat
és az azokhoz kapcsolódó ingókat:
a) a 15855/58 hrsz.-ú 4031 Debrecen, Margit tér 19. szám alatti 180 m2 területű ingatlant,
b) a 21462/A/174 hrsz.-ú 4032 Debrecen, Kartács u 2. A fszt.2/K szám alatti 84 m2 területű

ingatlant,
c) a 13681 hrsz.-ú 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. szám alatti 60 m2 területű
ingatlant, és
d) a 4236 hrsz.-ú 4033 Debrecen, Mátyás király utca 29. szám alatti 1672 m2 területű
ingatlan 1456/1662-ed tulajdoni hányadát.
VI./ 2020. november 1. napjától ingyenes vagyonkezelésbe adja
1./ a Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen Kossuth u. 10, képviseli: Gemza László Péter
igazgató, a továbbiakban: Színház), mint önkormányzati költségvetési szerv részére a III/2. pont
a) pontjában meghatározott ingatlant a hozzá kapcsolódó ingókkal határozatlan időtartamra a
34/2015. (II. 26.) határozatban foglalt feltételekkel, közfeladat ellátása (kulturális szolgáltatás)
és az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
2./ A II./1. a) pontban foglalt döntésre tekintettel a Múzeum, mint önkormányzati költségvetési
szerv részére az Önkormányzat tulajdonát képező 21204/5 hrsz.-ú, valóságban Debrecen
Honvédtemető utca 36. szám alatti 19257 m2 területű ingatlant a hozzá kapcsolódó ingókkal
határozatlan időtartamra a 34/2015. (II. 26.) határozatban foglalt feltételekkel, közfeladat
ellátása (kulturális szolgáltatás) és az ahhoz szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
VII./ Az I./ és a II./ pontban foglalt döntésre tekintettel elrendeli 2020. november 1. napjától a
DMK engedélyezett álláshelyeiből
1./ 23 kulturális ágazati álláshely (12 szakmai tevékenységet ellátó és 11
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) és 22 pályázatos álláshely (5 szakmai
tevékenységet ellátó és 17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó) átadását a Könyvtár részére,
így a 45 álláshely átadásával a Könyvtár engedélyezett kulturális ágazati álláshelyeinek számát
122,25-ben (95,25 szakmai tevékenységet ellátó és 27 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshely), pályázatos álláshelyeinek számát 30-ban (13 szakmai tevékenységet ellátó és 17
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó), összesen 152,25 álláshelyben állapítja meg.
2./ 4 kulturális ágazati álláshely (1 szakmai tevékenységet ellátó és 3 intézményüzemeltetéshez
kapcsolódó álláshely) átadását a Színház részére, így a 4 álláshely átadásával a Színház
engedélyezett álláshelyeinek számát 232 kulturális ágazati álláshelyben (97,5 szakmai
tevékenységet ellátó és 134,5 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) állapítja meg.
3./ 1 kulturális ágazati, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely átadását a Múzeum
részére, így az 1 álláshely átadásával a Múzeum engedélyezett álláshelyeinek számát 107,8
kulturális ágazati álláshelyben (94,8 szakmai tevékenységet ellátó és 13
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) állapítja meg.
4./ A VII./1-VII/3. pontokban foglalt döntésre tekintettel 2020. november 1. napjától a DMK
engedélyezett kulturális ágazati álláshelyeinek számát 21-ben (9 szakmai tevékenységet ellátó
és 12 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely), pályázatos álláshelyeinek számát 2-ben
(2 szakmai tevékenységet ellátó álláshely), összesen 23 álláshelyben állapítja meg.
5./ A VII./1-VII/3. pontokban foglalt döntésre tekintettel megállapítja, hogy 2020. november 1.
napján a döntéssel érintett 50 fő közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyából eredő
valamennyi jog és kötelezettség az átadó munkáltatóról az átvevő munkáltatókra száll át.

VIII./ 2020. november 1. napjával elfogadja
1./ a DMK 96/2019. (V. 30.) határozattal elfogadott OKT-46195-4/2019. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 2. melléklet szerint.
2./ a Múzeum 96/2019. (V. 30.) határozattal elfogadott OKT-46149-4/2019. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 3. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 4. melléklet szerint.
3./ a Színház 138/2015. (IX. 24.) határozattal elfogadott OKT-143533-4/2015. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 5. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 6. melléklet szerint.
4./ a Könyvtár 68/2017. (IV. 27.) határozattal elfogadott OKT-39209-10/2017. okiratszámon
nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot a 7. melléklet, valamint egységes szerkezetű
alapító okiratát a 8. melléklet szerint.
IX./ A III-VI. pontban foglalt döntésre tekintettel 2020. november 1. napjától az önkormányzati
intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonkezelésébe adásáról szóló
34/2015. (II. 26.) határozatnak
1./ hatályon kívül helyezi a „Szerződéssel rendelkező önkormányzati intézmények
vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok” címet viselő 1. melléklet 1. „Debreceni Művelődési
Központ” pontját és módosítja 2. „Déri Múzeum” pontját az alábbiak szerint:

2.

„Intézmény neve

Ingatlan címe

Déri Múzeum

Debrecen Honvédtemető utca 36.
szám alatti 19257 m2 területű ingatlan
Debrecen Eötvös utca 46. és 48-50.
szám alatti ingatlanokból a 167/2011.
munkaszámú
változási
vázrajzon
2
7278/B jelű 2575 m nagyságú
ingatlanrész, a rajta lévő B1 és B2 jelű
épületekkel együtt, a B2 jelű épületben
lévő 93,76 m2 nagyságú bérlakás
kivételével
Debrecen Kismacs, Napraforgó 59.
szám alatti 4460 m2 területű ingatlan
Debrecen Hunyadi 1-3. szám alatti
4556,35 m2 nagyságú ingatlanból 576
m2

Ingatlan
helyrajzi száma
19929
7279 és 7278

65005/1
8314/1”

2./ módosítja 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:

3.

4.

5.

„Intézmény neve

Ingatlan címe

Ingatlan
helyrajzi száma
8499

Csokonai Színház

Debrecen Kossuth utca 10. szám alatti
2377 m2 területű ingatlan
Debrecen Piac utca 22. szám alatti 1075
m2 területű ingatlan
Debrecen Liszt Ferenc utca 7. szám alatti
301 m2 területi ingatlan

Debrecen Nagy Gál István utca 6. szám
alatti 1008 m2 nagyságú ingatlan
Debreceni
Debrecen Szent Anna utca 18. szám alatti
Művelődési Központ 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
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 Szentgyörgyfalvi út 9. szám
Méliusz Juhász Péter
alatti 1017 m2 területű ingatlan
Könyvtár
Debrecen Szabó Kálmán utca 68. szám
alatti 1737 m2 területű ingatlan
Debrecen Süveg utca 3. szám alatti 2176
m2 nagyságú ingatlan 933 m2 nagyságú
ingatlanrésze
Debrecen Polgár utca 3. szám alatti 836
m2 területű ingatlan
Debrecen Kismacs, Napraforgó utca 16.
szám alatti 3533 m2
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

9013/A/54
8508
9791
8881/A/11
21443
15885/47
20315
11453
21562/37
6183/A/11
9703/A/2
21443
27091/14/A/1
13223/5
4217
5293/02
65115/4
67165
64001
20182/2”

X./
1./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Debreceni Művelődési Központ költségvetési szervet
2020. december 31-el megszünteti azzal, hogy a megszűnő költségvetési szerv által ellátott
önkormányzati közfeladatot (közművelődési alapszolgáltatások) átadja a Debreceni Ifjúsági
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási
kötelezettséggel.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a X./1. pontban foglaltaknak megfelelően készítsen
előterjesztést a DMK megszüntetésére vonatkozóan.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: a polgármester
XI./ Az I. pontban foglalt döntésekre figyelemmel felkéri az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét, hogy a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (a továbbiakban: Támogató) jóváhagyása érdekében az I. pontban foglalt döntésnek
megfelelően a konzorciumi együttműködési megállapodások módosítását és azokhoz
kapcsolódó jognyilatkozatokat és dokumentumokat készítse elő, valamint felkéri a
Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodások
módosításának a Támogató részére történő benyújtásában működjön közre és felhatalmazza a
polgármestert a konzorciumi együttműködési megállapodások módosításának, valamint a
kapcsolódó jognyilatkozatoknak és dokumentumoknak az aláírására.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: a konzorciumi együttműködési megállapodás módosításának elkészítéséért és a
Támogató részére történő benyújtásáért: az EDC Debrecen Nonprofit Kft.
ügyvezetője
benyújtásában való közreműködésért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
aláírásáért: a polgármester
XII./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a VIII./ pontban foglalt döntéseknek
megfelelően az alapító okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és
felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratokat módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítéséért: a Humán Főosztály vezetője
aláírásáért: a polgármester
XIII./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a III-IV., a VI. és a IX ./ pontokban
foglalt döntésekre tekintettel az érintett ingatlanok és hozzájuk kapcsolódó ingóságok
átvételével és átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, valamint a III./1./ pont szerinti
ingyenes használatba adásra vonatkozó szerződést, a DMK, a Könyvtár, a Színház és a Múzeum
vagyonkezelési szerződésének módosítását, készítse elő, továbbá felhatalmazza a polgármestert
a vagyonkezelési szerződéseket módosító okiratok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője
aláírásáért: a polgármester

XIV./ Felkéri a DMK igazgatóját, hogy
a) a Közgyűlés döntésének megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok – az intézmény szervezeti és működési szabályzatának –
módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az elvonásra kerülő ingatlanok és tartozékaik, berendezési és felszerelési tárgyaik
leltározását, a szükséges selejtezést végezze el,
c) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a Könyvtár, a Színház és a Múzeum irányába
tegye meg,
d) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló –
tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget.
Határidő: a) pont vonatkozásában: 2020. szeptember 15.
b) pont vonatkozásában: 2020. október 31.
c) pont vonatkozásában: 2020. október 31.
d) pont vonatkozásában: 2020. október 15.
Felelős: a DMK igazgatója
XV./ Felkéri a Könyvtár igazgatóját, hogy
a) a Közgyűlés döntésének megfelelően gondoskodjon az intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok – az intézmény szervezeti és működési szabályzatának –
módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az elvonásra kerülő ingatlanok és tartozékaik, berendezési és felszerelési tárgyaik,
valamint a könyvtári dokumentumok leltározását, a szükséges selejtezést végezze el,
c) az ingatlanok átvételével, valamint a feladatellátásához szükséges előirányzatok
átcsoportosításával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjon,
d) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló –
tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget,
e) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg.
Határidő: a) pont vonatkozásában: 2020. szeptember 15.
b) és c) pont vonatkozásában: 2020. október 31.
d) pont vonatkozásában: 2020. október 15.
e) pont vonatkozásában: 2020. november 15.
Felelős: a Könyvtár igazgatója

XVI./ Felkéri a Színház és a Múzeum igazgatóját, hogy
a) a Közgyűlés döntésének megfelelően gondoskodjanak az általuk vezetett intézmény
működésére vonatkozó dokumentumok – az intézmény szervezeti és működési
szabályzatának – módosításáról és fenntartói jóváhagyásra történő előkészítéséről,
b) az ingatlanok átvételével, valamint a feladatellátásához szükséges előirányzatok
átcsoportosításával kapcsolatos feladatok elvégzéséről gondoskodjon,
c) az Mt. 265. §-ában foglalt – a közalkalmazotti tanács irányában fennálló –
tájékoztatási kötelezettségének tegyen eleget,
d) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg.
Határidő: a) pont vonatkozásában: 2020. szeptember 15.
b) pont vonatkozásában: 2020. október 31.
c) pont vonatkozásában: 2020. október 15.
d) pont vonatkozásában: 2020. november 15.
Felelős: az érintett intézmények igazgatója
XVII./ Felkéri a Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatóját, hogy
a) az előirányzat átcsoportosításokkal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg,
b) az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó ingóságok intézmények közötti átadásával és
átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg és a leltár elkészítésében működjön
közre.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Debreceni Intézményműködtető Központ igazgatója
XVIII./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a döntésnek megfelelően Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtásához
szükséges döntések elfogadásáról szóló 8/2020. (II. 13.) határozat „Az Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei” címet viselő 19.
mellékletének módosítását készítse elő.
Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
XIX./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett
intézmények vezetőit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

