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Tisztelt Közgyűlés!
A karitatív tevékenységet folytató közhasznú szervezetek, valamint önkormányzatunk képviselőinek részvételével egyeztető megbeszélésre került sor annak érdekében, hogy erősítsük a civil szervezetek szerepvállalását a válsághelyzetek helyi, hatékony kezelésében. A találkozón a civil szervezetek képviselői egyöntetűen javasolták, hogy létesüljön Debrecenben egy karitatív, koordinációs,
operatív testület azon szervezetek részvételével, amelyek jártasak segélyakciók lebonyolításában,
rendelkeznek azzal a szakmai, logisztikai és egyéb háttérrel, amely alkalmassá teszik őket arra,
hogy az érintett hatóságok vagy az önkormányzat munkáját segítsék.
Országos szinten a humanitárius segélyezési tevékenységet - koordináló és döntéshozó szervként az Emberi Erőforrások Minisztériuma mellett működő Karitatív Tanács (a továbbiakban: Tanács)
látja el. A Tanács tömöríti a hazai legnagyobb és legrégebbi múlttal rendelkező karitatív szervezeteket, így különösen a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, a Magyar Vöröskeresztet, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetet. Ezen szervezetek helyi képviselői egy debreceni testület létrehozását kezdeményezték azonos tevékenységet folytató civil szervezetekkel együtt.
Az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény rögzíti, hogy a
közérdekű felhasználás kezdeményezésére a Karitatív Tanács jogosult. A Karitatív Tanács
megalakulásáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000 (V.9.) Kormányrendelet
részletesen szabályozza a Tanács működését, és az abban való tagság feltételeit.
A Tanács működésének mintáját alapul véve kerülne felállításra egy olyan, jogi személyiséggel nem
rendelkező, városi szintű karitatív testület (a továbbiakban: Testület), amely operatív és koordináló
tevékenységet látna el az érintett civil szervezetek bevonásával annak érdekében, hogy hatékony
humanitárius segélyezési tevékenységet fejtsen ki a helyi lakosságot érintő vészhelyzet,
krízishelyzet, katasztrófa, illetve migrációs kihívás esetén.
A Testület feladata a civil összefogás megszervezése, az önkéntes tevékenység összehangolása, az
adományok, támogatások gyűjtésének koordinálása, valamint az érintett állami, illetve
önkormányzati szervek munkájának koordinált segítése.
Tagjai azon karitatív tevékenységet végző intézményesített civil szervezetek lennének, amelyek
Debrecenben működnek, huzamosabb ideje folytatják karitatív tevékenységüket, és az ilyen típusú
tevékenység személyi és tárgyi feltételeivel rendelkeznek.
Az alábbi szervezetek jelezték előzetes részvételi szándékukat: Magyar Ökumenikus
Szeretetszolgálat, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja, Szent Anna Karitász,
Magyar Vöröskereszt megyei és városi szervezete, Magyar Református Szeretetszolgálat
Közhasznú Alapítvány.
A kezdeményezéssel egyetértenek azok a civil szervezetek, amelyek nem jellemzően karitatív
tevékenységet látnak el, így például a Héra Egyesület, a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft.
valamint a Forrás Lelki Segítők Egyesület.
A Testülethez történő csatlakozás önkéntes alapon történne.
A Testület elnökét a csatlakozó civil szervezetek képviselői kétharmados szavazati aránnyal
választanák meg. Társelnöknek javaslom a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős
alpolgármestert, Dr. Széles Diánát megválasztani.
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 10. § (2) bekezdése alapján
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt vesz a debreceni karitatív, koordinációs és operatív
testület felállításában és működtetésében, és egyben kezdeményezi a testület alakuló ülésének
összehívását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Delegálja a testületbe Dr. Széles Diána alpolgármestert.
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét a testület alakuló ülésével, valamint a működéséhez
szükséges feladatokkal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2015. szeptember 10.

Dr. Papp László
polgármester

