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Tisztelt Közgyűlés!

A MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság elsődleges feladata már a 2006-os
megalapításakor is egy egyedülálló modern és kortárs művészeti központ üzemeltetése, a hazai és a
nemzetközi modern, valamint kortárs képzőművészet legjelentősebb alkotásainak állandó és időszaki
kiállításokon keresztül történő bemutatása volt.
A MODEM, mint kortárs képzőművészeti központ (a továbbiakban: MODEM) gyűjteményének alapját az
intézménynél elhelyezett Antal–Lusztig-gyűjtemény (a továbbiakban: Gyűjtemény) adja. Az Antal-Lusztig
magángyűjteményből kiválasztott műalkotások bemutatása személyi és technikai feltételeinek biztosítására a
gyűjtemény tulajdonosa, dr. Antal Péter műgyűjtő és az Önkormányzat a 224/2006. (IX.14.) Ö.h. alapján
haszonkölcsön szerződést kötött 392 db műalkotásból álló kiállítási gyűjtemény 10 évre való
haszonkölcsönbe vételéről. A szerződés 2016. szeptember 22. napján jár le.
A MODEM vállalta, hogy az évekig a nagyközönség számára láthatatlan kollekció egy részének helyet
biztosítva azt a közönség elé tárja, így a gyűjteményből időről-időre kiállításokat rendez egy-egy művész
munkássága vagy egy-egy meghatározott téma köré csoportosítva az alkotásokat.
A haszonkölcsön szerződés értelmében a kölcsönadó 2006. szeptember 22-től használatba adta, a
kölcsönvevő pedig használatba vette a szerződés tárgyát képező műalkotásokat. A kölcsönadó engedélyt
adott ahhoz, hogy a gyűjtemény kezelését, használatát, arról reprodukció készítését a MODEM Kft., mint a
gyűjtemény kezelője végezze el. A kölcsönadó garantálta, hogy harmadik személynek nincs olyan joga,
amely korlátozná a szerződésben foglaltak teljesülését, a gyűjtemény eredetiségéért felelősséget vállal és
megtérít minden olyan költséget, amely a visszavett műalkotásokkal kapcsolatban a szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerül. A szerződésben az Önkormányzat, mint kölcsönvevő többek között vállalta a
műtárgyak folyamatos kiállítását; a szerződéskötés időpontjában meglévő, a kölcsönadó tulajdonában lévő és
a MODEM által katalogizált, a teljes Antal-Lusztig gyűjteményt magában foglaló színvonalas katalógus
kiadásáról való gondoskodást olyan művészettörténészek felkérésével, akik a magyar művészettörténet-írás
reprezentánsai és a gyűjtemény által átfogott kor kutatói.
A Közgyűlés a 16/2012. (II. 23.) határozatában módosította a 224/2006. (IX. 14.) Ö.h.-t és a katalógus
kiadásának időpontját 2015. január 30. napjában jelölte meg. A katalógus elkészítéséhez szükséges
munkálatok ugyan megkezdődtek, de ennek kivitelezése jóval nagyobb logisztikai és szakmai előkészítő
munkafolyamatokat igényel, mint ahogyan azt előre látni lehetett, így a katalógus a vállalt határidőre még
nem készült el.
A Közgyűlés a 214/2014. (IX.25.) határozattal új tagintézményt hozott létre a Déri Múzeumban MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ elnevezéssel és 2015. január 1. napjával a Déri Múzeumot bízta meg
a Gyűjteményből 2016. szeptember 22. napjáig haszonkölcsönbe helyezett, az Önkormányzat által átvett 392
műalkotás kezelésével. Ennek megfelelően, a gyűjtemény tulajdonosával való megegyezéssel döntött a dr.
Antal Péter tulajdonos és az Önkormányzat között hatályban lévő haszonkölcsön szerződés módosításáról.
A Felek részéről időközben felmerült annak az igénye, hogy a haszonkölcsönbe vett 392 darab műalkotás
bemutatása helyett a mintegy 3500 darabos Gyűjtemény egy jóval szélesebb repertoárjával találkozhasson a
művészetkedvelő közönség. Ezért egy változó összetételű állandó kiállítás gondolata fogalmazódott meg,
ahol a Gyűjteményből évente legfeljebb 2 alkalommal, alkalmanként mintegy 150-200 műalkotás
bemutatásával frissülhet a tárlat anyaga.
Erre figyelemmel, valamint a közgyűlési határozat végrehajtása érdekében a jelenleg hatályos haszonkölcsön
szerződés módosítása helyett időszerű egy új szerződés megkötése. A MODEM, mint közérdekű muzeális
kiállítóhely működési engedélye a dr. Antal Péter tulajdonában álló modern és kortárs művészeti kiállítások
gyűjtőkörére terjed ki, az ennek való megfelelés érdekében szintén indokolt az új típusú szerződés
megkötése.
A fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a 2006. szeptember 22-én megkötött
haszonkölcsön szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg, és ezzel egyidejűleg kössön új szerződést dr.
Antal Péterrel.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény (Törvény) 38/A. §-a lehetőséget teremt arra, hogy a muzeális intézmény vagy fenntartója a kulturális
javakat határozott időre szóló, írásbeli szerződés alapján kölcsönadja vagy kölcsönvegye.
A kulturális javak kölcsönzéséről szóló szerződésnek a Törvény hivatkozott §-a értelmében tartalmaznia kell
a) a kölcsönvevő által a kölcsönzött kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket,
beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit,
b) a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást,
c) a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges
muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is.
A kölcsönzési szerződéshez mellékelni kell a kölcsönzött kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét a
kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotot dokumentáló szakleírással és képi ábrázolással együtt.
A kölcsönzési szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki.
A Törvény 51/A. § (1) bekezdése szerint a muzeális intézmény a fenntartó által biztosított támogatás,
valamint saját bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A költségvetési szervként és az annak
tagintézményeként működő muzeális intézmény éves kiadásait a fenntartó által megállapított
költségvetésben kell előirányozni.
Dr. Antal Péter, mint Kölcsönadó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kölcsönvevő és a
Déri Múzeum, mint Kezelő között létrejövő szerződés tervezete a fenti törvényi kritériumoknak megfelelően
készült el és az előterjesztés mellékletét képezi.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § n)
pontja értelmében e törvényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő, kulturális javak körébe
tartozó tárgyak vételére és a rájuk vonatkozó egyéb jogok megszerzésére. A szerződés szerinti jogügylet – a
Közbeszerzési Hatóság által kiadott állásfoglalással is megerősítve – a hivatkozott jogszabályi feltételnek
megfelel, azaz a Kbt. által taxatíve felsorolt kivételi körbe tartozik, erre tekintettel jelen szerződés
megkötéséhez közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 25.)
önkormányzati rendelete „Közművelődési feladatok” címet viselő 5.10. melléklete 14.1.6. előirányzati során
tartalmazza az Antal-Lusztig gyűjteménnyel kapcsolatos 2016. évre betervezett költségeket. A szerződéses
időtartamon belül a 2017-2019. évi költségvetési években esedékes kiadások teljesítésére a Közgyűlésnek
kötelezettséget kell vállalnia az éves költségvetésekbe való betervezéssel.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az
Önkormányzat által fenntartott közfeladatot ellátó költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész kedvezményes vagy ingyenes használatba való
továbbadásáról a vagyonhasznosító szerv vezetőjének javaslata alapján a polgármester dönt. Erre tekintettel a
határozati javaslatban a Közgyűlés javaslatot tesz a polgármesternek, hogy döntsön a MODEM Modern és
Kortárs Művészeti Központ épületén belül mintegy 60 m2 alapterületű helyiség kutatószobaként történő
ingyenes és kizárólagos használatba adásáról a Kölcsönadó részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint az 1997. évi CXL. törvény 38/A. §.-a
és 51/A. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a
224/2006. (IX. 14.) Ö.h-ban, valamint a 214/2014. (IX. 25.) határozatban foglaltakra
1.
közös megegyezéssel megszünteti az Antal-Lusztig gyűjtemény haszonkölcsön szerződéséről szóló
224/2006. (IX. 14.) Ö.h. alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és dr. Antal Péter között az
Antal-Lusztig gyűjtemény egy részének (392 db műalkotás) kölcsönzése tárgyában 2006. szeptember 22-én
létrejött haszonkölcsön szerződést azzal, hogy e jogviszonyból eredően a felek egymással szemben
semminemű szerződéses követeléssel nem lépnek fel.

2. Ezzel egyidejűleg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kölcsönvevő kölcsönzési
szerződést köt dr. Antal Péterrel, mint Kölcsönadóval és a Déri Múzeummal, mint Kezelővel az AntalLusztig gyűjteményből meghatározott szempontok alapján kiválogatott, egyszerre legfeljebb 150-200 db
műalkotást tartalmazó kiállítás megrendezése érdekében 2016. április 1. napjától 2019. november 30. napjáig
tartó határozott időre, havi 1.150.000.-Ft kölcsönzési díj megfizetése mellett. A Kölcsönvevő a Kezelő útján
kötelezettséget vállal arra, hogy a gyűjteményből mintegy 2400 db műalkotás tematikus, alfabetikus,
kronologikus rend szerinti teljes körű feldolgozása mellett színvonalas, magyar és angol nyelven szerkesztett
katalógus kiadásáról gondoskodik összesen 6 kötetben, valamint a kiállított műalkotásokra egyedi
vagyonbiztosítást köt.
3. Az Önkormányzat a kiállítás megszervezéséhez, a műalkotások tárolásához, őrzéséhez szükséges fedezet
biztosításához támogatást nyújt a Déri Múzeum részére, és annak kötelezettségeiért mögöttesen teljes körűen
helytáll. Felhatalmazza a Déri Múzeum igazgatóját, hogy vállalja a kölcsönzési szerződésben a Kezelő
részére meghatározott kötelezettségeket.
4. Felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
5. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a kölcsönzési szerződésben az Önkormányzatot vagy a Déri
Múzeumot terhelő kötelezettségek végrehajtásával felmerülő, a 2017., 2018. és 2019. évi költségvetéseket
érintő kiadások teljesítésére a szerződés teljes időtartama alatt.
6. Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5. pontban foglalt döntéssel
kapcsolatosan a szükséges fedezet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-2019-es
költségvetéseibe történő betervezéséről.
Határidő: az adott évi költségvetés tervezése során
Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7. Javasolja a Polgármesternek, hogy a Déri Múzeum részére közfeladatai ellátása érdekében ingyenes
hasznosításba adott, az Önkormányzat tulajdonában álló, de a Múzeum tagintézményeként működő MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ (4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) muzeális intézmény épületén
belül mintegy 60 m2 alapterületű helyiséget adjon dr. Antal Péter kölcsönadó ingyenes használatába
kutatószobaként történő igénybevétel céljára a 2. pont szerinti szerződés teljes időtartamára.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester

8. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét és a Déri Múzeum igazgatóját, hogy a haszonkölcsön szerződés
megszüntetésével és a kölcsönzési szerződés teljesítésével összefüggő szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: a kölcsönzési szerződés hatálybalépését követően azonnal
Felelős: Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője
dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója
9.
Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Déri Múzeum
igazgatóját, a MODEM Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, valamint dr.
Antal Pétert értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2016. március 24.
Dr. Papp László
polgármester

