A határozati javaslat 7. melléklete
Okirat száma: OKT- …………………./2020.

Módosító okirat
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlése által a 2017. május 12. napján kiadott, az OKT-39209-10/2017. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a(z)
……./2020. (….. ….) határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 1.2.2 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2.2. telephelyei:
1

telephely megnevezése
-

telephely címe
4027 Debrecen, Dózsa György utca 23/a.

2

-

4027 Debrecen, Borsos József tér 1.

3

4031 Debrecen István út 11.

4

-

5

-

4032 Debrecen, Jerikó utca 17-19.
4063 Debrecen-Nagymacs, Kastélykert utca 39.

6

-

4002 Debrecen, Kádár dűlő 61/C.

7

-

4030 Debrecen, Monostorpályi út 110.

8

-

4002 Debrecen-Kismacs, Napraforgó utca 16.

9

-

4024 Debrecen Piac utca 68.

10

-

4028 Debrecen, Polgár utca 3.

11

-

4033 Debrecen, Süveg utca 3.

12

-

4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 68.

13

-

4024 Debrecen, Szent Anna utca 18.

14

-

4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi út 9. fsz. 1.

15

-

4032 Debrecen, Thomas Mann utca 45.

16

-

4029 Debrecen, Víztorony utca 13.”

2. Az alapító okirat 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjével a foglalkoztatási jogviszony létesítése (pl. kinevezése, magasabb vezetői
megbízása, felmentése és a magasabb vezetői megbízásának visszavonása) - Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 41. § (7) bekezdése
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § c) pontja alapján - Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) hatáskörébe tartozik. Az
intézményvezetői feladatok ellátására a Közgyűlés nyilvános pályázatot ír ki. A magasabb vezetői
megbízás határozott időre, legfeljebb öt évre adható.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL törvény 68. § (2) bekezdése alapján a megyei hatókörű városi könyvtár vezetőjének
megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter előzetes
egyetértése szükséges.

Az intézmény vezetője felett az egyéb munkáltatói jogkört a Mötv. 67. § (1) bekezdésének g)
pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.
Az intézményvezető, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1)
bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyban, – a 2020. július 1. napjától hatályba lépő, a
kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról,
valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény 1. § (2)
bekezdése alapján – 2020. november 1. napjától a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény szerinti munkaviszonyban áll.”
3. Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

„4

munkaviszony

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény”

Jelen módosító okiratot 2020. november 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Debrecen, 2020.

P.H.

Dr. Papp László
polgármester
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