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Tisztelt Közgyűlés!

A Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6726
Szeged, Közép fasor 1-3.; képviseli: Dr. Szabó Pál Csaba ügyvezető, a továbbiakban: Kft.) a
Miniszterelnökség háttérintézményeként – a nemzetpolitikáért felelős államtitkár irányítása
alatt – egy olyan újszerű intézményfejlesztési, regionális nemzetpolitikai programot dolgozott
ki, amely Magyarország öt határmenti városában valósítja meg fejlesztését, Magyar Házak
néven.
A Magyar Házak az államhatáron túli magyar közösségek részére identitásukat erősítő
rendezvényeknek, kulturális programoknak biztosít helyszínt és infrastruktúrát. A Magyar
Házak intézményhálózata Szegeden Délvidék Ház, Kisvárdán Kárpátalja Ház, Miskolcon
Felvidék Ház, Szombathelyen Őrvidék Ház, Debrecenben Partium Ház néven működik.
Debrecenben a Burgundia utca 3/a. szám alatti – magántulajdonú – ingatlanban lévő Partium
Ház nemcsak bemutatja, de elérhetővé is teszi az északkelet-magyarországi és a partiumi régió
történelmi értékeit és kortárs alkotását, új platformokat kínál a Biharban, Szilágyságban,
Szatmárban és Máramarosban élő magyar embereknek, az általuk létrehozott szervezeteknek,
intézményeknek, vállalkozásoknak. Programjai révén segíti az anyaországi és a külhoni
magyarok kapcsolattartását, együttműködését, erősíti a nemzeti összetartozás tudatát.
Lehetőséget biztosít arra, hogy a partiumi magyarok részesülhessenek az anyaország feléjük
irányuló gondoskodásában, azért hogy Debrecen és a régió polgárai kifejezhessék a Partiumban
élő magyarok iránti törődésüket.
A Magyar Házak céljai és állandó programjai:
- „Kárpátia Könyvesház, a külhoni könyvek otthona” mottóval indított projekt keretében
házaikban nemcsak elérhetővé teszik a külhoni magyar könyvtermés legjavát, de
dedikálásokkal egybekötött szerzői esteken, könyvbemutatókon a külhoni szerzőket,
szerkesztőket, könyves szakembereket is bemutatják.
- A Kárpátia Galéria elnevezésű projekt keretében a regionális házaikban rendezett
kiállításaikon, évente legkevesebb huszonöt külhoni kötődésű képzőművésznek teremtenek
bemutatkozási lehetőséget.
- Külhoni magyar előadóművészek – énekesek, színművészek, zenészek – bemutatásával
hozzájárulnak ahhoz, hogy a műfajilag, stílusban és témában is változatos programok
kiemelkedő szerepet játsszanak az adott régió kulturális életében.
- A honismereti utazások szervezésével megismertetik a résztvevőkkel a Kárpát-medencei
magyar történelmi és kulturális örökséget, a Kárpát-medencében élő magyarokat, így minden
Magyar Ház a földrajzi közelségében lévő úticélokhoz tematikus utakat szervez.
- A Magyar Házak kiemelt célcsoportként kezeli a fiatalokat, ezért adekvát programokkal –
táncház, filmvetítés, virtuális valóság élmények – várja őket, valamint fontosnak tartják az
ifjúság nemzeti érzés- és tudatvilágának fejlesztését.
- Az Infopontként működő kávézóval, nyitott közösségi terekkel rendelkező regionális
Házakban magasan képzett, a szomszédos országok nyelvét jól beszélő, helyismerettel
rendelkező munkatársak tájékoztatják az adott régió határon túli területeiről az anyaországi
érdeklődőket, ugyanakkor a külhoni magyar látogatók számára is biztos pontot jelentenek.
A Magyar Házak Hálózatának küldetése a külhoni magyarság értékeinek felmutatása és
bekapcsolása a Kárpát-medencei egységes magyar nemzet vérkeringésébe, illetve a nemzeti
örökség, kultúra terjesztését, az ifjúság nemzeti érzés- és tudatvilágának fejlesztését végzik.

A fentiekben megfogalmazott célkitűzésekhez, programokhoz kapcsolódóan a Kft.
közszolgáltatási szerződést kíván kötni az Önkormányzattal, melyben vállalja, hogy a 4024
Debrecen, Burgundia utca 3/a. szám alatti ingatlanban működteti a Partium Házat és a
szerződésben szereplő önkormányzati közfeladatok ellátását biztosítja.
A – határozati javaslat mellékleteként csatolt – közszolgáltatási szerződés alapján a
kölcsönösség jegyében elsősorban határokon átnyúló magyar vonatkozású kulturális örökség
védelmével összefüggő, valamint helyi sporttevékenység segítésével kapcsolatos közfeladatok
ellátása valósulna meg.
Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben megfogalmazottak szerint támogatná az
együttműködést az általa fenntartott intézmények és a Partium Ház között, médiafelületeken
népszerűsítené a Partium Ház programjait, közérdekű közleményeit, felhívásait, részt venne a
programjain, lehetőség szerint a közös projekteket anyagilag is támogatná, továbbá kiemelt
partnerként számolna a szerződésben rögzített közfeladatokkal összefüggő pályázatitámogatási rendszerekben.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. és 15. pontja alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális
szolgáltatás, és ennek körében a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása, valamint a sport, ifjúsági ügyek.
A közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a Kft.-nek évente tájékoztatnia kell az
Önkormányzatot az előző évi tevékenységéről, melyet – hatáskörátruházás alapján – a kulturális
ügyekkel foglalkozó Kulturális és Oktatási Bizottság tárgyalna meg.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. és 15. pontja, 41. § (4) bekezdése, a 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés f) pontja,
a 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése, az 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdése,
és az 1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja alapján
1./ közszolgáltatási szerződést köt a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal (székhelye: 6726 Szeged, Közép fasor 1-3.; képviseli: Dr. Szabó Pál Csaba
ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt az
Önkormányzatot évente tájékoztassa az előző évi tevékenységéről.
Határidő:
Felelős:

a tárgyévet követő év április 30.
az elkészítésért: a Társaság ügyvezetője
a tájékoztató előterjesztésért: a Kulturális Osztály vezetője

3./ Átruházza a Kulturális és Oktatási Bizottságra a 2./ pont szerinti tájékoztató elfogadásának
hatáskörét.
4./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a Társaság ügyvezetőjét értesítse, és
felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért: a Kulturális Osztály vezetője
a szerződés aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2020. szeptember 14.

Szentei Tamás
osztályvezető

