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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen komplex városfejlesztési programjának köszönhetően az elmúlt évek során megújult,
illetve több új létesítménnyel bővült a város kulturális intézményhálózata.
Az intézményi fejlesztéseken túl Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 26/2014.
(VI.26.) Kr. rendelete alapján közművelődési megállapodásokon keresztül biztosít további
lehetőségeket a lakosság önszerveződő közösségei számára, hogy közösségi színtereket
bérelhessenek, ahol megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessenek részt az általuk
szervezett programokon, vehessenek igénybe új szolgáltatásokat.
Közművelődési megállapodás keretében olyan civil szervezetek támogatása valósul meg, amelyek
ágazati jogszabályi keretek között, önkormányzati feladatellátást valósítanak meg. Ennek keretében
iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése, esélyeket javító
tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása (internet klub, angol, német klub, álláskeresési
ismeretek átadása egyéni formában) valósult meg.
Emellett a környezeti, szellemi, művészeti értékeik, hagyományaik feltárása és bemutatása céljából
kiállítások, filmvetítés, előadások, lakossági fórumbeszélgetések, hagyományos ünnepekhez
kapcsolódó rendezvények szervezése, amatőr művészeti csoportok számára közművelődési tér, a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítására is sor kerül.
1./ Közművelődési megállapodást 2015-ben 15 szervezettel és intézménnyel kötött az
Önkormányzat. A Sesztina Művészeti Kulturális Alapítvánnyal nem került megkötésre a
megállapodás tekintettel arra, hogy személyi változások történtek a vezetésben.
Azon szervezetek - amelyekkel a megállapodás megkötésre került - az iskolarendszeren kívüli,
önképző, szakképző tanfolyamok, tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésében; a város
környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, a helyi művelődési
szokások gondozásában, a kultúra értékeinek megismertetésében, az ünnepek kultúrájának
gondozásában, az ismeretszerző, az alkotó, művelődő közösségi tevékenységekben, a szabadidő
kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosításában vállalnak a kulturális
intézményrendszer tevékenységét kiegészítő, gazdagító feladatokat.
Az érintettek vállalt és megvalósított feladataikról évente részletes beszámolót készítenek, melyet
szakmai szempontok szerint a Kulturális Osztály értékel. (1. sz. melléklet).
2./ Azok a szervezetek és intézmények, amelyek a tavalyi évben közművelődési megállapodást
kötöttek, valamint a ZeneTheatrum Kulturális Egyesület kérte a közművelődési megállapodás
megkötését önkormányzatunkkal.
A ZeneTheatrum Kulturális Egyesület több mint tizenöt éves működése alatt Debrecen városának
egyik meghatározó színházi és pedagógiai kulturális intézményévé nőtte ki magát.
Nagyszínpadi bemutatóikkal, és stúdiószínpadi produkcióikkal éves szinten rendszeresen több ezer
gyermeknek biztosítanak zenés színházi programot megyeszerte. Emellett folyamatosan végezik
színház és drámapedagógiai tevékenységüket, a ZeneTheatrum Színitanodának és
drámaszakköreinek keretében, amely körülbelül százötven állandó tagot számlál. A drámapedagógia
és gyermekszínjátszás országos életében is aktívan részt vesznek, a Magyar Drámapedagógiai
Társaságban tisztségviselőként tevékenykednek, rendszeresen zsűriznek, szervezési munkálatokat,
szakmai továbbképzéseket tartanak. Benne vannak az idei Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Fesztivál debreceni döntőjének szervező bizottságában.
Útjára indították a Páholy Lakásszínházat, amely egyfajta kortárs színházművészeti műhely és
befogadó központ, amely a legújabb művészeti szellemi irányzatokból táplálkozik, és a

hagyományos színházba járó réteg mellett megérinti a kulturális kreatív réteget, amely eddig
leginkább a fővárosban találta meg a számára érdekes programot.
A beszámolók elfogadását követően a Kulturális Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek a 2016.
évi megállapodások megkötésére (2. sz. melléklet).
A tavalyi évben csak az előterjesztés szöveges részében szerepelt a közművelődési megállapodás
közös megegyezéssel történő megszüntetése a Debrecen Kultúrájáért Alapítvánnyal. Tekintettel
arra, hogy az 57/2015.(VII.23.) KB határozatában nem került külön határozati pontként
megfogalmazásra a Debrecen Kultúrájáért Alapítvánnyal a közművelődési megállapodás közös
megegyezéssel történő megszüntetése, azt jelen határozatban kiegészíteni szükséges.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendeletével
elfogadott 2015. évi költségvetés 5.10. melléklet 14.1.9. során 2.500.000 forintot különített el
közművelődési támogatásokra.
A felosztás szempontjai:
• nonprofit szervezet,
• közösségi ház fenntartása, közösségi színtér működtetése közművelődési feladat
megvalósítása céljából (figyelembe véve az ingatlan nagyságát),
• feladatellátás biztosításának helyszíne (belváros vagy ellátatlan terület)
• önkormányzat által biztosított ingyenes vagy kedvezményes bérleti díjon bérbe adott
ingatlanok,
• egyéb önkormányzati támogatások,
• különböző korosztályok eltérő szabadidős és közösségi igényeit figyelembe vevő programok
szervezése,
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolók elfogadását követően tegyen
javaslatot a polgármester számára a 2016. évi közművelődési megállapodások megkötésére.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I.24.) Kr. rendelet 60. § (3) bekezdés
e) pontja, valamint (4) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 26/2014. (VI.26.) Kr. rendelet 5.
§-ára
1. elfogadja az 1. számú melléklet szerinti szervezetek és intézmények beszámolóját a
közművelődési megállapodásokban foglalt feladatellátásról.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Bizottság elnöke
2. Javasolja a polgármesternek, hogy a 2016. évben a 2. számú mellékletben szereplő
szervezetekkel a meghatározott támogatási összegekkel és időtartamra kösse meg a
közművelődési megállapodásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Bizottság elnöke
3. Az 57/2015.(VII.23.) KB határozatot az alábbiakkal egészíti ki:
„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány
között a közművelődési megállapodást közös megegyezéssel megszünteti.”

4. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy készítse elő az érintettekkel kötendő
közművelődési megállapodásokat.
Határidő: a polgármester jóváhagyását követően
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. június 08.
Szentei Tamás
osztályvezető

