előterjesztés 2. melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
257/2017. (XI. 23.) határozata*
a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. feladatainak
bővítéséről
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 39. § (2) bekezdése, 45. § (3)
bekezdése, 50. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete y) pontja, a 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 7. pontja, 42. § 7. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §, 9. §
a) pontja, a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(13) bekezdése, a 2013. évi V. törvény 3:112.
§ (3) bekezdése, a 6:191. § (1) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
25/A. § (7) bekezdés, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) és (4) bekezdése, a 24/2013.
(V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(2) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, valamint 20. § (2)
bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 34/2015. (II. 26.) határozatra
1./ úgy dönt, hogy a Déri Múzeum (székhelye: 4026 Debrecen, Déri tér 1. szám) MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ tagintézménye (címe: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.
szám) által biztosított közfeladatok ellátását – az Antal-Lusztig-gyűjtemény kezelése
kivételével – 2018. január 1. napjával átadja a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MODEM Kft.) számára, a közfeladat átadással
érintett 17 fő továbbfoglalkoztatási kötelezettsége mellett.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel módosítja a Déri Múzeum MODEM Modern és
Kortás Művészeti Központ tagintézménye elnevezését Debreceni Modern és Kortárs
Képzőművészeti Kiállítóhely elnevezésre.
3./ A 2./ pontban foglaltakra tekintettel 2018. január 1. napjával elfogadja a Déri Múzeum
10/2015. (I. 29.) határozattal elfogadott, OKT-25812-12/2017. okiratszámon nyilvántartott
alapító okiratát módosító okiratot az 1. melléklet, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát
a 2. melléklet szerint.
4./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2018. január 1. napjával elrendeli a Déri Múzeum
szakmai tevékenységet ellátó létszámának 15 fővel és az intézményi üzemeltetéshez tartozó
létszámának 2 fővel történő csökkentését, ezáltal a Déri Múzeum közalkalmazotti létszámát
94,8 szakmai tevékenységet ellátó és 11 intézményi üzemeltetéshez kapcsolódó álláshelyben,
azaz, mindösszesen 105,8 álláshelyben állapítja meg.
5./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel az önkormányzati intézmények feladatellátását
szolgáló ingatlan és ingó vagyonkezelésébe adásáról szóló 34/2015. (II. 26.) határozatnak a
„Szerződéssel rendelkező önkormányzati intézmények vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok”
címet viselő 1. melléklete 2. Déri Múzeum pontja „Ingatlan címe” oszlopa számozatlan 3. sorát
az alábbiak szerint módosítja:
„Intézmény neve

*

Ingatlan címe

A Közgyűlés a határozatot a 2017. november 23-ai ülésén fogadta el.

Ingatlan helyrajzi
száma
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2.
Déri Múzeum

Db. Hunyadi 1-3. szám
alatti 4556,35 m2 nagyságú
ingatlanból 576 m2

8314/1”

6./ hatályon kívül helyezi az ÉAOP-2.1.1/C-2f-2009-0005 azonosítószámú pályázat kapcsán a
MODEM Kft.-t és a Déri Múzeumot érintő döntésének meghozataláról szóló 195/2015. (IX.
24.) határozat 1./ pontját és utasítja a MODEM Kft. ügyvezetőjét, hogy értékesítse Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 8314/1 hrsz.-ú, 4026 Debrecen, Hunyadi János
u. 1-3. szám alatti ingatlanon található Kölcsey Központ épületegyütteséből a „MODEM”
épületrész III. emeletén megvalósult bővítményt (multifunkcionális terem és kiszolgáló
helyiségek), valamint a debreceni 8316 hrsz.-ú, „közút és közterület” megnevezésű ingatlanon,
a
Déri
téren
felépített
7,66 m magas 1,20 m x 1,20 m külméretű reklám célú totemoszlopot 14.226.760,- Ft vételár
ellenében azzal, hogy az Önkormányzat viseli a piaci érték után számított 10.763.820,- Ft Áfa
összeget.
7./ Az 1./ és az 5./ pontban foglalt döntésekre tekintettel ingyenes hasznosításba adja a MODEM
Kft. részére a 8314/1 hrsz.-ú, 4026 Debrecen, Hunyadi János u. 1-3. szám alatti 4556,35 m2
nagyságú felülépítményből 3980,35 m2 ingatlanrészt és a feladatellátáshoz szükséges ingókat
azzal, hogy köteles a Déri Múzeum részére biztosítani egy irodát, továbbá azon helyiségek
használatát, melyek az Antal-Lusztig-gyűjteményhez kapcsolódó feladatellátáshoz
szükségesek.
8./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a 3./ pontban foglalt döntésnek megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert
az alapító okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
az előkészítésért:
Felelős:
az aláírásért:

a Humán Főosztály vezetője
a polgármester

9./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy készítse elő a Déri Múzeum MODEM Modern
és Kortárs Művészeti Központ működési engedélyének módosítása iránti kérelmet és
felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.
Határidő: azonnal
az előkészítésért:
Felelős:
az aláírásért:

a Kulturális Osztály vezetője
a polgármester

10./ Felkéri a Déri Múzeum igazgatóját, hogy gondoskodjon az intézmény működésére
vonatkozó dokumentumok, különösen a szervezeti és működési szabályzat módosításáról.
Határidő: 2018. január 31.
a Déri Múzeum igazgatója
Felelős:
11./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet a közgyűlési
döntésnek megfelelően készítse elő, különös tekintettel a 4./ pontban foglalt döntéssel
kapcsolatos intézkedés megtételére.
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Határidő: az intézmény 2018. évi költségvetésének tervezése
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
Felelős:
12./ Felkéri a Déri Múzeum igazgatóját és a MODEM Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kjt. 25/A. §
bekezdése alapján a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: Kjt. előírásainak megfelelően
az érintett intézmények vezetői
Felelős:
13./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy az 5./-7./ pontban foglalt döntésekre
tekintettel
a) az adásvételi szerződést készítse elő,
b) a Déri Múzeummal megkötött vagyonkezelési szerződés módosítását készítse elő,
c) a MODEM Kft.-vel ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződést kössön,
d) az ingatlanok átadás-átvételével kapcsolatos intézkedéseket tegy meg.
Határidő: 2018. január 1.
az előkészítésért:
Felelős:
az aláírásért:

a Vagyonkezelési Osztály vezetője
a polgármester
az érintett intézmények vezetői

14./ Felkéri a MODEM Kft. ügyvezetőjét és a Déri Múzeum igazgatóját, hogy kössenek
együttműködési megállapodást a 7./ pontban meghatározott helyiségek biztosítása érdekében,
továbbá az 5./ és 7./ pontban foglalt helyiségek üzemeltetése érdekében és terjesszék
jóváhagyásra a polgármester elé.
Határidő:
Felelős:

2018. január 1.
a megállapodás megkötéséért az érintett szervezetek vezetői
a megállapodás jóváhagyásáért a polgármester

15./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Kulturális Osztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

