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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen kulturális stratégiája – összhangban Magyarország törvényi és jogszabályi kereteivel
– a kulturális alapellátás kiterjesztését tűzi ki feladatául. A kulturális közfeladatok ellátásának
első számú feltételrendszere az önkormányzat által fenntartott és az állam által támogatott
intézményrendszer. Alapvető cél egy hatékonyabb intézményrendszer létrehozása, amely
felszámol
párhuzamosságokat,
rugalmasabb
humán
erőforrás-,
pénzügyi
és
ingatlangazdálkodást eredményez.
A város kulturális élete egyrészt a belvárosban összpontosul, másrészt a Méliusz Juhász Péter
Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) és a Debreceni Művelődési Központ (a továbbiakban:
DMK) egységeinek köszönhetően hálózatos struktúrát is mutat. A jövőben minden szempontból
optimalizálni kell ezeknek a fiókintézményeknek az elhelyezkedését és szolgáltatási körét. A
kulturális decentralizáció jegyében a város területén új kulturális csomópontokat kell
kialakítani, hogy a kultúrához való hozzáférés a lehető legdemokratikusabb legyen.
A kulturális esélyegyenlőség céljával történik a lakótelepek revitalizációja. A „Zöld város”
program keretében az Újkert, a Vénkert, a Sestakert, a Tócóskert, a Tócóvölgy, a Sóház és a
Dobozi lakótelep zöldfelületei, köztéri parkjai újulnak meg közösségépítő programok
kíséretében. A hátrányos helyzetű, lakosokhoz is közel kívánjuk vinni a kultúrát úgy, hogy az
adott helyszínen integrált szolgáltatóhelyeket alakítunk ki, amelyek a közösségi művelődés
tevékenységeinek is befogadó helyszínei.
Ennek első lépéseként felülvizsgáltuk Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő egyes kulturális intézmények feladatait,
működésüknek feltételeit. A felülvizsgálatot – a fentieken túl – a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális
tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Módtv.)
2020. július 1-jei hatálybalépése, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok (a
továbbiakban: TOP) végrehajtásának racionalizálása, valamint a Csokonai Színház (a
továbbiakban: Színház) épületének felújítása alatti zavartalan működés biztosítása is
szükségessé tette.
A felülvizsgálat eredményeként született jelen közgyűlési előterjesztésben foglalt javaslat
elsősorban a DMK feladatait és telephelyeit érinti, jelentősen átstrukturálja az intézmény
szervezetét az általa ellátott közfeladatok átadása nélkül. Az átszervezés későbbi
szakaszában sor kerül a DMK közfeladatának átadására is.
A 2020. november 1. napjával megvalósuló átszervezés az alábbiakban kerül részletezésre:
A.) A DMK TOP pályázatokban vállalt feladatainak átadása a Könyvtár részére
Az Önkormányzat, mint konzorciumvezető a TOP keretében
- a TOP-6.3.2-15 és a TOP-6.3.2-16 kódszámú „Zöld város kialakítása”,
- a TOP-6.9.1-15 és a TOP-6.9.1-16 kódszámú „A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása”, valamint
- a TOP-6.9.2-16 kódszámú „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú
támogatott projekteket konzorciumban – az általa fenntartott intézményrendszeren belül – a
DMK-val és/vagy a Könyvtárral valósítja meg.

A DMK-nak és a Könyvtárnak, mint konzorciumi partnereknek a feladata a projektek „soft”
programjainak megvalósítása. A konzorciumi feladatok hatékony menedzselése, a
munkafolyamatok racionalizálása, a projektben résztvevő közalkalmazottak egységes
irányítása érdekében indokolt, hogy a továbbiakban az Önkormányzat az általa fenntartott
intézmények közül kizárólag a Könyvtárral partnerségben valósítsa meg a fentiekben felsorolt
projekteket.
Ezért javaslom, hogy 2020. november 1. napjától a DMK
a) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00002 „Debrecen Belvárosának innovatív rekonstrukciója”,
b) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00006 „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
c) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001 „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
d) TOP-6.3.2-16-DE1-2017-00001 „A Sóház gazdaságélénkítő környezeti megújítása”,
e) TOP-6.9.1-15-DE1-2016-00001 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok megvalósítása Debrecen - Nagymacs városrészen”,
f) TOP-6.9.1-16-DE1-2017-00001 „Helyi szintű komplex programok megvalósítása
Debrecen Nagysándortelep-Vulkántelep városrészen”,
g) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00002 „Helyi közösségfejlesztés Bánk városrészen”,
h) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00001 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen1 városrészen”,
i) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00005 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen2 városrészen”,
j) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00004 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen3 városrészen”,
k) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00006 „Helyi közösségfejlesztés Debrecen – Józsa
városrészen” és
l) TOP-6.9.2-16-DE1-2017-00003 „Helyi közösségfejlesztés Ondód városrészen”
pályázatokban vállalt feladatait adja át a Könyvtár részére.
Az a)-e) pontokban megjelölt projektekben a Könyvtár jelenleg nem konzorciumi tag, azonban
a konzorciumi megállapodások lehetővé teszik a tagok cseréjét. Így mód van arra, hogy az
Önkormányzat, mint konzorciumvezető felkérje a Könyvtárat arra, hogy a projektekbe a DMK
helyett lépjen be.
A f)-l) pontokban megjelölt projektek esetében a Könyvtár is konzorciumi tag, így ezen
projektekből a DMK kilép, és feladatait teljeskörűen a Könyvtár látja el.
Mind a tagcsere, mind a kilépés az Irányító Hatóság jóváhagyását igényli.
A DMK-nak a TOP pályázati feladatainak átadásával a feladat ellátásában résztvevő
közalkalmazotti létszámot és a DMK egyes telephelyeit is szükséges átadni a Könyvtár részére
a II. és IV. pontokban kifejtettek szerint.
B.) A Könyvtár vagyonkezelésében lévő ingatlanok elvonása, valamint a DMK
vagyonkezelésében levő egyes ingatlanok átadása a Könyvtár részére
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 55. § (1) bekezdése szerint a nyilvános könyvtári
ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A Kult. tv. 64.§
(1) bekezdése szerint a települési könyvtári ellátás biztosítása a települési önkormányzatok
kötelező feladata. Ugyanezen § (6) bekezdése értelmében a megyeszékhely megyei jogú város
az (1) bekezdésben foglalt feladatait megyei hatókörű városi könyvtár fenntartásával biztosítja.

A megyei hatókörű városi könyvtár a Kult. tv. 66.§-a alapján a megye egész területére lát el a
Kult. tv. 55.§ (1) bekezdésében, 65.§ (2) bekezdésében foglalt feladatokon túl állami
feladatokat is. Az Önkormányzat által fenntartott Könyvtár a fentiek alapján megyei hatókörű
városi könyvtárként látja el feladatait. A Könyvtár a székhelyén, 12 telephelyen és telephelyein
túl 6 könyvtárponton látja el feladatait.
A különböző városrészek között eltérés mutatkozik a szolgáltatást illetően. Alapvető cél a
városi hálózat megújítása, amelynek első lépése, hogy a modern könyvtári ellátásra alkalmatlan
tereket be kell zárni, helyettük újakat kell kialakítani.
Ennek érdekében a Könyvtár 4 fiókkönyvtárában (Kartács Utcai Fiókkönyvtár, Tócóskerti
Iskolai és Gyermekkönyvtár, Homokkerti Fiókkönyvtár, Csapókerti Fiókkönyvtár) a
feladatellátás megszűnik tekintettel arra, hogy a Kult. tv. 54. § (1) bekezdésében szereplő
nyilvános könyvtár alapkövetelményeit nem tudják maradéktalanul teljesíteni: nem tudják
biztosítani a megfelelő nyitva tartási időt, vagy alacsony látogatottságúak, illetve egyik ingatlan
sem felel meg egy korszerű könyvtár követelményeinek.
Ezzel egyidejűleg a TOP pályázatok hatékony megvalósítása és a könyvtári szolgáltatások
biztosítása érdekében a DMK Nagymacsi Közösségi Háza, Ondódi Közösségi Háza, Kismacsi
Közösségi Háza, Csapókerti Közösségi Háza, Homokkerti Közösségi Háza és a Józsai
Közösségi Háza telephelyei, valamint a Borsos-villa ingatlana a Könyvtár vagyonkezelésébe
kerülnek, az ott lévő ingóságokkal együtt.
Az Önkormányzat a DMK feladat-illetve ingatlanátadással érintett telephelyein működő
művelődő közösségek és nonprofit szervezetek részére biztosított feltételeket (közösségi
tereket) változatlan mértékben és minőségben a Könyvtáron keresztül a jövőben is biztosítja.
Alapvető cél a kulturális alapellátás folyamatos és magas színvonalú biztosítása olyan
szolgáltatóközpontok kialakításával, amelyek multifunkcionális jellegükből adódóan teljes
körűen ki tudják szolgálni a lakosok kulturális igényeit a város minden területén.
C.) A DMK vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok elvonása a Csokonai Színház
épületének rekonstrukciója miatt, a Színház zavartalan működése érdekében
A Színház épületének rekonstrukciója miatt az Önkormányzatnak a Színház részére
játszóhelyeket, illetve kiszolgáló helyiségeket kell biztosítania ahhoz, hogy feladatait
zökkenőmentesen tudja ellátni. Olyan ingatlan felel meg erre a célra, amely befogadóképessége
alapján alkalmas a színházi funkcióra. A DMK székhelyéül szolgáló ingatlan (4024 Debrecen,
Piac utca 22.) megfelel ezeknek a kritériumoknak. Az ingatlant belvárosi fekvése, valamint a
színházi előadásokra is megfelelő Pódiumterme és irodái alkalmassá teszik arra, hogy
ideiglenes játszó- és próbahelye legyen a Színháznak, valamint az irodaigények egy részét is ki
tudja elégíteni. A Színház egy évadban kb. 70 előadást tudna megtartani a Pódiumteremben.
Emellett a jövőben a Színház átveszi a Nemzetközi Betlehemes Találkozó nagyrendezvény
megrendezésének feladatait is, amely eredetét tekintve is színházi szakemberek ötletéből indult,
akik azóta is közreműködnek a színvonalas megvalósításban, ezért ez a feladatátszervezés a
rendezvényt a jövőben tovább erősíti.
Mindehhez azonban a Közgyűlésnek a DMK székhelyének áthelyezéséről, és 2020. november
1. napjától a Színház ingyenes vagyonkezelésébe adásáról kell döntenie. A DMK székhelye
2020. november 1. napjával a megfelelő infrastruktúrával rendelkező 4032 Debrecen, Jerikó
utca 17-21. szám alatti telephelyre helyezhető át.

Az Önkormányzat a DMK Belvárosi Közösségi Házában működő 12 művelődő közösség és
nonprofit szervezet részére továbbra is biztosítani kívánja a tevékenységükhöz szükséges
feltételeket.
D.) A DMK Honvédtemető és Mauzóleum üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatainak
átadása a Déri Múzeum részére
Jelenleg a DMK telephelyeként működik a 4027 Debrecen, Honvédtemető utca 36. alatti
Honvédtemető és Mauzóleum, amelyet az Önkormányzat önerőből és állami támogatással
teljeskörűen felújított. A megújult Mauzóleum a jövőben helyet ad egy korszerű, I.
világháborúról szóló állandó kiállításnak, amelynek kialakítását a Déri Múzeum végzi. Ennek
a gondozása, népszerűsítése, a ráépülő múzeumpedagógiai program működtetése és a
kutatómunka koordinálása teljes egészében a múzeum alaptevékenységéhez illeszkedő
közgyűjteményi feladat, ezért indokolt a Honvédtemető és Mauzóleum üzemeltetéséhez
kapcsoló feladat és az ingatlan átadása a Déri Múzeum részére.
A fenti döntések meghozatala a DMK közfeladatát összességében nem érinti. A DMK az
Újkerti Közösségi Háznak helyet adó 4032 Debrecen, Jerikó utca 17-21. szám alatti leendő
székhelyén, valamint a Belvárosi Alkotó Műhelynek helyet adó 4024 Debrecen, Szent Anna
utca 18. szám, a Tímárház – Kézművesek Házának helyet adó, 4024 Debrecen, Nagy-Gál István
utca 6. szám, valamint a 4024 Debrecen, Kossuth utca 3. szám alatti telephelyein a
közművelődési alapszolgáltatások teljes körét továbbra is biztosítani tudja.
II. Az érintett intézmények létszámváltozása
A DMK jelenleg 73 fő – fenntartó által engedélyezett – közalkalmazotti létszámmal látja el az
alapító okiratában foglalt, valamint a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó feladatait. A DMK
kulturális ágazati álláshelyeinek száma 49 (22 szakmai tevékenységet ellátó, 27
intézményüzemeltetéséhez kapcsolódó), pályázatos álláshelyeinek száma 24 (7 szakmai
tevékenységet ellátó, 17 intézményüzemeltetéséhez kapcsolódó).
2020. november 1. napjától
 a TOP pályázati feladatok átadásának következményeként a DMK 23 kulturális ágazati
álláshelye (12 szakmai tevékenységet ellátó és 11 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshely) és 22 pályázatos álláshelye (5 szakmai tevékenységet ellátó és 17
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó), mindösszesen 45 álláshelye kerülne átadásra a
Könyvtár részére. A Könyvtár engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 107,25
álláshely.
A 45 álláshely átadásával a Könyvtár kulturális ágazati álláshelyeinek száma 122,25-re
(95,25 szakmai tevékenységet ellátó és 27 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó
álláshely), a pályázatos álláshelyeinek száma 30-ra (13 szakmai tevékenységet ellátó és
17 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó) összesen 152,25 álláshelyre emelkedne.


A Csokonai Színház vagyonkezelésébe kerülő ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódóan
a DMK 4 kulturális ágazati (1 szakmai tevékenységet ellátó és 3
intézményüzemeltetéshez kapcsolódó) álláshelye kerülne átadásra a Színház részére.
A Színház engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 228 kulturális ágazati álláshely.
A 4 álláshely átadásával a Színház álláshelyeinek száma 232 (97,5 szakmai
tevékenységet ellátó és 134,5 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) kulturális

ágazati álláshelyre emelkedne.


A Honvédtemető és Mauzóleum üzemeltetéséhez kapcsolódóan a DMK-tól 1 kulturális
ágazati, intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely kerülne átadásra a Déri
Múzeum részére. A Déri Múzeum engedélyezett álláshelyeinek száma jelenleg 106,8
kulturális ágazati álláshely.
Az 1 álláshely átadásával a Déri Múzeum álláshelyeinek száma 107,8 (94,8 szakmai
tevékenységet ellátó és 13 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó álláshely) kulturális
ágazati álláshelyre emelkedne.

A fentiek alapján 2020. november 1. napjától a DMK engedélyezett álláshelyeinek száma 9
szakmai tevékenységet ellátó és 12 intézményüzemeltetéshez kapcsolódó kulturális ágazati
álláshelyre, továbbá 2 szakmai tevékenységet ellátó pályázatos álláshelyre, azaz összességében
23 álláshelyre csökkenne.
Az intézmények álláshelyeinek változását a költségvetési rendelet soron következő
módosításakor a 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. mellékletében is át kell átvezetni.

III. A közalkalmazotti jogviszonyok átalakulása
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést arról, hogy a Módtv. 3. § (1) bekezdése értelmében 2020.
július 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 1. § (1) bekezdése szerinti
foglalkoztatásra munkaviszony keretében kerülhet sor.
A Módtv. 1. § (2) bekezdése értelmében a kulturális intézményekben foglalkoztatottaknak
a Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonya a Módtv. erejénél fogva 2020. november 1.
napjával munkaviszonnyá alakul át.
A Módtv. 2. §-a értelmében a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulása
az alábbi ütemezés szerint fog történni:
 A munkáltató 2020. augusztus 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat
jogviszonya átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az
átalakulással kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, továbbá a létrejövő
munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint konzultációt
kezdeményez a közalkalmazotti tanáccsal.
 A munkáltató 2020. augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további
foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatát.
 A közalkalmazott szeptember 14-ig írásban nyilatkozik az ajánlat elfogadásáról vagy
arról, hogy a továbbfoglalkoztatáshoz nem járul hozzá.
 A közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további
foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-ig köti meg.
Az előzőekben leírt határidőkre tekintettel, annak érdekében, hogy az átszervezésben érintett
munkáltatók a közalkalmazottakat teljes körűen tudják tájékoztatni, szükséges a júliusi

közgyűlési döntés meghozatala az I. pontban részletezett feladatellátás átszervezéséről.
A Módtv. hivatkozott rendelkezéseiből adódóan a DMK foglalkoztatottjainak
szabályszerű átadására leghamarabb 2020. november 1. napjával kerülhet sor.
A feladatátadással érintett munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. § (1) bekezdése szerint a munkáltató személyében
bekövetkezett változás áll be, melynek értelmében a munkaviszonyból eredő jogok és
kötelezettségek átszállnak a jogutód munkáltatókra, vagyis a DMK-ról a Könyvtárra, a
Színházra és a Déri Múzeumra.
Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató, az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyból és a tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről. Tekintettel arra, hogy az érintett intézményekben
jelenleg közalkalmazotti tanács (november 1. után üzemi tanács) működik, az Mt. 265. §-a
szerint legkésőbb az átszállást megelőzően 15 nappal az átadó és az átvevő munkáltatónak
tájékoztatni kell a közalkalmazotti tanácsot a változás időpontjáról, okáról és a
közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről, valamint tárgyalást
kell kezdeményezniük a közalkalmazotti tanáccsal a munkavállalókat érintő tervezett
intézkedésekről.
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül
köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottakat a munkáltató személyében bekövetkezett
változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.

IV. Az ingatlanokkal kapcsolatos rendelkezések
A.) A DMK részére határozott időre ingyenes használatba adott, illetve a
vagyonkezeléséből elvonásra kerülő és ingatlanok
A TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001 – „Vénkert gazdaságélénkítő környezeti megújítása” (ún.
Zöld város kialakítása) projekt keretében megújult az Önkormányzat tulajdonában lévő 4027
Debrecen, Borsos József tér 1. szám alatti 20182/2 hrsz.-ú ingatlant (közismertebb nevén:
Borsos-villa). A pályázat ún. „soft” programjainak megvalósításában a DMK konzorciumi
partnerként közreműködik, ezért indokolt részére az ingatlan határozott időre - 2020. július 15.
től - 2020. október 31-ig - történő ingyenes használatba adása.
A Közgyűlésnek a DMK átszervezésének következményeként 2020. október 31. napjával a
DMK vagyonkezeléséből szükséges elvonnia az alábbi ingatlanokat:
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. szám (korábbi címe: 4002
Debrecen Kalász utca 1.) alatti 7575 m2 területű ingatlant,
d) 65115/4 hrsz-ú 4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16. szám alatti 3533 m2
területű ingatlant,

e) a 529302 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.
B.) A Könyvtár vagyonkezelésébe kerülő, illetve tőle elvont ingatlanok
2020. november 1. napjától egyrészt a TOP-os pályázatok megvalósításához nélkülözhetetlen
közösségi teret biztosító, a IV. rész A) pont b)-h) pontjaiban megjelölt ingatlanok, másrészt a
Borsos-villa is a Könyvtár vagyonkezelésébe kerülnek.
A közfeladat ellátásának gazdaságossága és egy adott városrészben a párhuzamos
szolgáltatások elkerülése, valamint a modern könyvtári szolgáltatások biztosítására kevésbé
alkalmas terek felszámolása érdekében 2020. október 31. napjával a Könyvtár
- 4031 Debrecen Margit tér 19. telephelyén működő Tócóskerti Iskolai és
Gyermekkönyvtárban,
- 4032 Debrecen Kartács utca 2. telephelyén működő Kartács Utcai Fiókkönyvtárban,
- 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 33. telephelyén működő Homokkerti
Fiókkönyvtárban, és a
- 4033 Debrecen Mátyás király utca 29. telephelyén működő Csapókerti Fiókkönyvtárban
folyó feladatellátást szükséges megszüntetni.
Figyelemmel arra, hogy az előbbiekben felsorolt ingatlanok a Könyvtár közfeladatának
ellátásához nem szükségesek, ezért indokolt azokat 2020. november 1. napjától a Könyvtár
vagyonkezeléséből elvonni. Így az ingatlanok további hasznosítás céljából visszakerülnek a
tulajdonos Önkormányzathoz.
C) A Déri Múzeum és a Színház vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok
2020. november 1. napjától közfeladat ellátása céljából a 4024 Debrecen, Piac utca 22. szám
alatti ingatlan a Színház, a 4027 Debrecen, Honvédtemető utca 36. szám alatti ingatlan a Déri
Múzeum ingyenes vagyonkezelésébe kerülne.
Az ingyenes vagyonkezelésbe adásra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a
továbbiakban: Vagyontörvény), a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az Önkormányzat vagyonáról szóló
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) rendelkezéseit kell
alkalmazni.
A Vagyontörvény 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag
közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok
ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben adható
vagyonkezelésbe.
Az ingatlanok ingyenes vagyonkezelésbe adásának lehetőségét a Mötv. 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás és a helyi közművelődési tevékenység
támogatása közfeladatok ellátása alapozza meg.

A Vagyontörvény 11. § (1) és (3) bekezdése alapján vagyonkezelői jog vagyonkezelési
szerződéssel jön létre, amely versenyeztetés nélkül köthető. A Vagyontörvény 11. § (8)
bekezdése értelmében a vagyonkezelőt megilletik a tulajdonos jogai és terhelik a tulajdonos
kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, a vagyont
biztosítékul nem adhatja, a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, a vagyonkezelői jogot
harmadik személyre nem ruházhatja át, valamint polgári jogi igényt megállapító, polgári jogi
igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a vagyonkezelésben lévő nemzeti vagyonra
vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat.
A Vagyontörvényen túl a Vagyonrendelet 7. §-a rendelkezik a vagyonkezelői jog létesítésére
vonatkozó részletszabályokról. A Vagyonrendelet 7. § (2) bekezdése szerint a vagyonkezelői
jog létesítése a közművek és a hozzájuk tartozó ingó vagyontárgyak tekintetében a
polgármester, minden más vagyontárgy esetében a Közgyűlés hatásköre.
A DMK és a Könyvtár vagyonkezeléséből kikerülő, valamint a Könyvtár, a Színház és a Déri
Múzeum vagyonkezelésbe kerülő ingatlanok miatt módosítani kell az önkormányzati
intézmények feladatellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon vagyonkezelésébe adásáról szóló
34/2015. (II. 26.) határozat (a továbbiakban: 34/2015. (II. 26.) határozat) 1. melléklet 1.
„Debreceni Művelődési Központ” és a 2. „Déri Múzeum” pontját, valamint a 2. melléklet 3.
„Csokonai Színház”, 4. „Debreceni Művelődési Központ” és az 5. „Méliusz Juhász Péter
Könyvtár” pontját, továbbá a telephelyek vonatkozásában az intézmények alapító okiratát.
Az
intézmények
feladatellátását
szolgáló
ingatlanvagyon
mozgásából
eredő
telephelyváltozásokat az intézmények gazdálkodási és intézményüzemeltetési feladatait ellátó
Debreceni Intézményműködtető Központ (a továbbiakban: DIM) alapító okiratában is
szükséges átvezetni, amelyre több, a DIM alapító okiratát érintő módosítással együtt, várhatóan
a Közgyűlés augusztusi ülésén kerülhet sor.
V. Az intézmények alapító okiratának módosítása
A fenti döntéseknek megfelelően a DMK alapító okiratának 1.2. alpontjában a költségvetési
szerv székhelyét és telephelyeit, a Könyvtár, a Déri Múzeum és a Színház alapító okiratában az
1.2.2. alpontban a költségvetési szerv telephelyeit szükséges módosítani.
Ezen túlmenően a Módtv. 2020. július 1. napjával történő hatálybalépésére tekintettel, illetve
annak 1. § (2) bekezdése, valamint a 3. § (1) és (8) bekezdése alapján a DMK, a Könyvtár és a
Déri Múzeum alapító okiratának az 5.1. alpontját (A költségvetési szerv vezetőjének megbízási
rendje) és az 5.2. alpontját (A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek
jogviszonya) szükséges kiegészíteni a munkaviszonnyal, mint lehetséges foglalkoztatási
formával.
A Módtv. 3 § (8) bekezdése alapján a kulturális intézmények alapító okirataiban a 2020. évi
XXXII. törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon
belül kell elvégezni.

Az érintett intézmények hatályos alapító okiratai az előterjesztés mellékletét, az ezeket
módosító okiratok és a javasolt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok a
határozati javaslat mellékleteit képezik.
VI. Egyéb rendelkezések
A Kult. tv. 67. §-a és a 78/J. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján a Könyvtár és a DMK
átszervezésével kapcsolatban a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal az emberi
erőforrások minisztere (a továbbiakban: Miniszter) és – a DMK esetében – a Közművelődési
Kerekasztal véleményét be kell szerezni, és annak tartalmát a képviselőtestülettel ismertetni
kell.
Debrecenben Közművelődési Kerekasztal nem működik, ezért kizárólag a Miniszter
véleményének kikérésére került sor.
A Miniszter (összegzett) véleménye a következő:
Az átszervezéssel a jogszabályok által előírt feladatok ellátása megtörténik. A Debreceni
Művelődési Központ átszervezését a miniszter nem kifogásolta, ugyanakkor szövegszerű
javaslatot tett a DMK alapító okiratának a költségvetési szerv közfeladatát meghatározó 4.1
pontjának módosítására, valamint a kormányzati funkciók felülvizsgálatát is javasolta. Az
alapító okirat módosítására vonatkozó javaslatokat elfogadtuk, a 4.1. pontot a javaslattal
egyezően módosítottuk, a 082010 Kultúra igazgatása kormányzati funkció pedig törlésre került
a 4.4.pontból.
A miniszter az alapító okirat 4.3. pontjához kapcsolódóan felhívta a figyelmet a közművelődési
alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek
követelményeiről
szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet 4-11.§-aiban foglaltakra, melyek a közművelődési
intézmény személyi és tárgyi feltételeiről rendelkeznek. A jogszabályban meghatározott
feltételek a DMK-nál adottak.
A minisztériumi vélemény a Humán Főosztályon megtekinthető.
Jelen előterjesztést a Kjt. 6.§ (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel
a Közgyűlés üléséig megtárgyalja a Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum is.
VII. A DMK átszervezésének következő szakasza
A Kult tv. 77. § (4) bekezdésének 2020. július 1-jével történő módosításával lehetőség nyílik
arra, hogy az önkormányzat közművelődési intézményét már ne csak költségvetési
szervként, hanem az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságként
működtesse. A jogszabályváltozásra tekintettel javaslom, hogy a Közgyűlés fejezze ki azon
szándékát, hogy 2021. január 1. napjától a közművelődési intézményét gazdasági
társaságként kívánja működtetni úgy, hogy a DMK-t 2020. december 31. napjával
megszünteti.
A megszűnő költségvetési szerv útján ellátott önkormányzati közfeladatot (a közművelődési
alapszolgáltatások teljes körének megszervezését) átadja az Önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: DISZ
Kft.) részére közfeladatellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése

értelmében az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül
megszüntetheti.
Az Áht. nem ismeri a jogutóddal történő megszűnésnek azt az esetét, amikor a megszüntetett
költségvetési szerv feladatait nem egy másik költségvetési szerv, hanem gazdasági társaság látja
el a továbbiakban, ezen értelmezés alapján tehát a DMK megszüntetése esetén a DISZ Kft. nem
tekinthető az Áht. szerinti jogutódnak.
Az Áht. 11. § (5) bekezdése szerint a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén
a megszüntetésről rendelkező megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési
szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a
vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti.
Ugyanezen § (6) bekezdése értelmében a jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem
magánjogi jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján
fennálló kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért az (5) bekezdés szerinti szerv
felel.
Ezen rendelkezések lehetővé teszik, hogy a DISZ Kft. mégiscsak a megszűnő költségvetési
szerv jogutódjaként folytassa a DMK által ellátott közfeladatot. Emellett a foglalkoztatottak
munkaviszonyára alkalmazni kell az Mt. 36.§ (1) bekezdésében foglaltakat, mely alapján ha a
munkáltató személyében változás áll be, az átvétel időpontjában fennálló munkaviszonyból
származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átadó munkáltatóról az átvevő munkáltatóra,
vagyis a DMK-ról a DISZ Kft.-re.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete szerint a DISZ. Kft – alapfeladatához kapcsolódóan – jelenleg is biztosítja a város
lakosai részére a közművelődési alapszolgáltatások teljes körét. Ez garanciát jelent a jövőben
arra, hogy az átszervezést követően, a hozzá delegált többletfeladatokat magas színvonalon
ellássa, az ehhez biztosított infrastruktúrát és humánerőforrást pedig képes legyen a lehető
leghatékonyabban működtetni.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

HATÁROZATI JAVASLAT
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 – „Az Újkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
c) TOP-6.3.2-15-DE1-2016-00001 – „A Vénkert gazdaságélénkítő környezeti
megújítása”,
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 1672m2 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
helyrajzi száma
19929

ingatlan
Debrecen Eötvös utca 46. és 48-50.
szám alatti ingatlanokból a 167/2011.
munkaszámú
változási
vázrajzon
7278/B jelű 2575 m2 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

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
Méliusz Juhász Péter
alatti 10681 m2 területű ingatlanból 148
Könyvtár
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

9013/A/54
8508
9791
8881/A/11
21443
15885/47
20315
11453
21562/37
6183/A/11
9703/A/2
21443

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 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

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
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2020. június 25.

Dr. Papp László
polgármester

