
'' Okirat sz6ma: OKf- 9651-1-6/2016.

L.2.

Alapit6 okirat

L.1. A kolts6gvet6si szerv

7.LL. megnevez6se: Debreceni Miivel6d6si Kozpont

A kolts6gvet6si szerv

1.2.1. szdkhelye:  }Z{Debrecen, Piac utca??.

m6dositdsokkal egys6ges szerkezertbe foglalva

Az {llamhflztartAsrfll sz6l6 2011. 6vi CXCV. tiirvrfny E/A. g-a alapifn a Debreceni
Miivel6d6si Kiizpont alapit6 okirat6t a kiivetkez6k szerint adom ki:

1. A kiilts6gvet6si szerv
megnevez6se, sz6khelye, terlephelye

2. Akiilts6gvetdsi szerv

L.2.2. he I

telephelv mesnevez6se 1qlgp.hqly cfme

1 4032 Debrecen, Jerik6 ut<:a!7-2!.

2 4002 Debrecen-Kismacs, Napraforg6 utca 16.

3 4A24Debrecen, NagSr Gdl IstvAn utca 6.

4 4024Debrecen, SzentAnna utca l_8.

f, 4030 Debrecen, Szab6 Kflmdn utca 68.

6 4024 Debrecen, Kossuth utca 3.

7 4225 D ebr ecen-|6zsa tertllet6n a 27 09 t / L4 hrsz-ri ingatlan

B 4033 Debrecen, Stiveg utca 3.

I 4028 Debrecen, Polg6r utca 3.

10 4063 Debrecen-Nagymacs, Kast6lykert utca 39.

TL 4002 Debrecen, Kaldsz ut,ca l-.

alapft6s 6v al 6s megsziin6 s 6vel iisszefr[igg6 rendelkez6s ek

2.L. A kolts6gvet6si szerv alapftbs6nakd6tuma; 2001.07, 0i-.

2.2. A k0lts6gvet6si szerv alapitds6ra, etalakftesAra, megsztintet6s6re jogosult szerv
2.2.L. megnevezdse: Debrecen Megyei |ogri V6ros 0nkorm6ny zata
2.2.2. sz6khelye:4024 Debrecen, piac utca 20.

2.3. A kolts6gvet6si szerv jogel6d kolts6gvet6si szerv6nek m6solat.



Jnegnevezese sz6khelye

1 Csap6kerti Kozbss6ei H5:z 4033 Debrecen, Siives utca 3.

3.1.

3. A ktilts6gvet6si szerv irdnyftdsa, feltigyelete

A kolts6gvet6si szerv ir6nyit6 szerv6nek

3.1.1. megnevez6se: Debrecen Megyei Jogri V6ros 0nkormdnyzata Kozgyfil6se

3.L.2. sz6khelye: 4024Ilebrecen, Piac utca 20.

A kdltsdgvet6si szerv fenntart6jdnak

3.2.L. megnevez6se: Debiecen Megyei Iogfr Vdros Onkormdnyzata
3.2.2. sz6khelye: 4024ttebrecen, Piac utca 20.

3.2.

4. Akiilts6gvet6si szerv tev6kenys6ge

4.1. A kdlts6gvet6si szerv kdzfeladata:

Magyarorsz6g helyi onkorm6nyzatair6l s2616 207L 6vi CLl1filX. torv6ny 13. S t1) bekezd6s 7,
pontja szerinti kultur5lis szolgdltat6s, valamint a muzedlis int6zm6nyekr6l, a nyilvdnos
konyvtdri ellAt6sr6l 6s a kozm[ivel6d6sr6l sz6l6 1997. 6vi CXL. torv6ny 76. S-6ban 6s Debrecen
vdros kozmiivel6d6si feladata.ir6i s2616 26/2074. IVL 26,) onkorm6nyzati rendelet 3. g,6ban
meghat6rozott kozmiivelSd6si feladatok elldtdsa.

4.3. A kolts6gvet6si szerv alaptev6kenys6ge:

Kozmtivel6d6si feladatok elldtdsa 6s a helyi kozmfivel6d6si tev6kenys6g t6mogat6sa a helyi
kultur6lis hagyomdnyoknak 6s a lakossfg miivel6d6si szriks6gleteinek megfelel6en, A helyi
tdrsadalom kapcsolatrendszerdlnek, kdzoss6gi 6let6nek 6rdek6rv6nyesit6s6nek segit6se.

4'.2. A koltsegvetesi szerv f6telv6kenys6g6nek 6llamh6ztartdsi szak1,gazati besorol6sa:

szakdsazatsz|ma sz akilgazat m e gn eve z 6 s e

L 9101.10 Kozmfivel6d6si inJ6zm6nyek tev6kenvs6ee

/t\\

^s 
5"-

4.4. A kolts6gvet6si szenr alaptev6kenys6g6nek korm6nvzati funkci6 szerinti mesielol6se:

k ia\
lsu+o.co

korm6nyzati
funkci6szdm

kormdnyzati funkci6 megnevez6se

L 082010 Kultrira igazgat6sa

2 082030 Mfi v6s zeti tev6kenys 6 gek [kiv6ve sizinhSz)

3 082064 Mfzeumi kozmiivel6d6si, kozons6gkapcsolati tev6kenys6g

4 082091 Koamiivel6d6s - kdzOss6gi 6s t6rsadalrni r6szvetel fejleszt6se

5
082092 Kozrmiivel6 d 6s - hagyomAnyos kozoss6gi kulturdlis 6rt6kek

gq4dozdsa

6 082093 Kozmiivel6d6s - eg6sz 6letre kiterjed6 tanul6s, amat6r miiv6szetek

082094 Koamiivel6d6s - kulturAlis alapri gazd,asdgfejleszt6s
'o,t-- f

- . ----
i\,.- I Eredetivel egyezo
\\ | .-^a^^r^t
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m5solat.rW



o 083020 Kdnyvkiadds

9 083030 Egy6b kiad6i tev6kenys6g

L0
084070 A fiatalok tdrsadalmi integrf ci6 jdt s egit6 strukfiira, szakmai

szolgdltatdso\ fejleszt6se, miiko dtet6se

1,L 086020 Helyi, t6rs6gi kozoss6gi t6r biztosit6sa, miikodtet6se

LZ 086090 Mindenf6ie egy6b szabadid6s szolgliltatis

13 095020 Iskolarendszeren kivrili egy6b oktat6s, k6pz6s

1,4 095040 Munkaer6-piaci feln6ttk6pz6shez kapcsol6d6 srat m"i srotg6ltatasok

15
L01240 Megvdltozott munkak6pess6gii szem6lyek foglalkoztat6sAt et6segit,o

k6pz6sek, t6mogat6sok

l_b 102050 Az id6skoniak t6rsadalmi integrdciljilt c6lz6 programok

T7 105020 Foglalkoztat6st el6segft6 k6pz6sek ils egy6b tdmogat6sok

4'5' A kolts6gvet6si szerv illet6kess6ge, m(kod6si teriilete: Debrecen Megyei ]ogri V6ros
ka zi gaz gatls i te ni I e te

5. A ktilts6gvet6si szerv szervezete r6s miik6d6se

5.1. A kolts6gvet6si szerv vezet6j6nek megbizdsi rendje:

A magasabb vezet6 megbfzdsdr6l nyilvdnos pillyfuzat ritjAn Debrecen Megyei Jogir V6ros
Onkormdnyzata Kozgyfl6se dont. A megbfzds hat6rozott idd,re, legfeljebb SZvre adhat6. Az
int6zm6ny magasabb vezetlie felett az egy6b munkdltat6i jogokat nebrlcen Megyei Jogri V6ros
Polgdrmestere gyakorolja.

6. 2A16 rendelkezfis

Jeien alapft6 okiratot a torzskdnyvi nyiivfntartdsba tbrt6n6 berjegyz6s napJdt6l kell alkalmazni,
ezzel egyidejffleg a kolts6gvet6si szerv 201,4. augusztus 28, napj6n kelt, 1.80/2014. (VIII. ZB,)
hat6rozattal elfogadott, c/4. szamfi alapit6 okiratdt visszavonorn.

Kelt: Debre een, 201-6,jrinius Z 3,

Az dllamhaztartSsr6l sz6l6 torv6ny v6grehajtdsar6l sz6l6 368/20L1". IXIL g1.) Korm, rendelet
5' S t4l bekezd6se alapjdn a Magyar Allamkincst6r nev6ben igazolom, trogy yeien alapit6 okirat (s"i^i'm6dositAsokkal egys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapit6 J"ti.atnat a Debrecen oo.!o

.2. A koltsegvet6si szervn6l alkalmaz6sban fll6 lszonva:
fo glalkoztatdsi i o gviszo nv j o gvis zo nyt szabily oz6 j ogszabdly

L
kozalkalmazotti jo gviszony A kozalkalmazottak j o g lilAsr 6l sz6lb L9 9 Z. 6vi XXXI I I.

torv6nv
2 munKauszony A munka torv6nykonyv(lr6l sz6l6 Z0LZ.6vi I. torv6nv

Ereoetivel efrezB
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Miivet6d6si Kozpo-nt-- ...,'Tlq,-$il.t.tl,.ss,...il3i......... napj6n kelt, ..ll:t.$,..;vih*s.f: napj6t6l
alkalmazand6......9.{f;.9t.2!,/...2i.t*.l(,....,.... okiratszi4mri m6dosit6 okirattal v6gretraltott
m6dosit6sa szerinti tartalrndnak.

Kelt: Debre cen,20L6. i.,.l't,lv,ri 8"
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