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Tisztelt Közgyűlés!
Jantyik Zsolt a Debreceni Művelődési Központ (a továbbiakban: Intézmény) igazgatója 2016.
június 1-én a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Főosztályára érkezett
levelében kezdeményezte az Intézmény alapító okiratának módosítását az alábbi indokok miatt.
Az Intézmény 2016. évi munkaterve alapján a közművelődési feladatai keretében várhatóan 60
kiállítást fog szervezni. Az Intézmény Szent Anna utca 18. szám alatti telephelye – az érintett
szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján – helyet biztosít a Grafikusművészek
Ajtósi Dürer Egyesülete és a Debreceni Fotóműhely alkotásainak bemutatására is.
Az Intézmény hatályos alapító okirata a kiállítások szervezésére vonatkozóan azonban nem
tartalmaz megfelelő kormányzati funkciót.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §
(1) bekezdés f) pontjának rendelkezése alapján a költségvetési szerv alapító okiratának tartalmaznia
kell a költségvetési szerv alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „a költségvetési számvitelben a
bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon kell elszámolni, amelyek érdekében
azok felmerültek”.
A fentiekre tekintettel az Intézmény alapító okiratában a költségvetési szerv alaptevékenységét
szükséges kiegészíteni a „082030 Művészeti tevékenységek (kivéve színház)” és a „082064
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókkal, mivel e
kormányzati funkciókon történhet az Intézmény által nyújtott alkotóművészeti tevékenységek,
kiállítások, és az Intézményhez kapcsolódó bármely külső érdeklődőket bevonó
tevékenységformával kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása.
Az Intézmény hatályos alapító okirata az előterjesztés mellékletét, az ezt módosító okirat a
határozati javaslat 1. számú mellékletét, az egységes szerkezetű alapító okirat a határozati javaslat
2. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
7. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (2) bekezdése és 9. § a) pontja, az 1997. évi CXL.
törvény 78. § (5) bekezdés a)-b) pontja, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a, valamint a
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet alapján
1./ elfogadja a Debreceni Művelődési Központ 183/2015. (IX. 24.) határozattal elfogadott, OKT141906-5/2015. okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát módosító okiratot az 1. számú

melléklet, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelően az alapító
okirat módosításával kapcsolatos intézkedést tegye meg, és felhatalmazza a polgármestert az alapító
okiratot módosító okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester
3./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmény
igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
4./ Felkéri az érintett intézmény igazgatóját, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel
gondoskodjon az általa vezetett intézmény működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szervezeti és működési szabályzat – módosításáról.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: az érintett intézmény igazgatója
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 7.
Dr. Bene Edit
főosztályvezető

