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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 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, ahol az érdeklődők megfelelő rendszerességgel és időtartamban szervezett
programokon vehetnek részt, új szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
Közművelődési megállapodás keretében olyan civil szervezetek támogatása valósul meg,
amelyek ágazati jogszabályi keretek között, önkormányzati feladatellátást végeznek.
I./ Közművelődési megállapodást 2016-ban 16 szervezettel és intézménnyel kötött az
Önkormányzat.
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 és
bemutatásában, kiállítások, filmvetítések, előadások, lakossági fórumbeszélgetések,
hagyományos ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezésében, amatőr művészeti
csoportok számára közművelődési tér biztosításában, 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 a vállalt és megvalósított feladataikról évente részletes beszámolót készítenek
(határozati javaslat 1. sz. melléklete). A szakosztály a beszámolókat szakmai szempontok
alapján áttekintette, és megállapította, hogy a közművelődési megállapodásban vállalt
feladatok, közművelődési tevékenységek megvalósításra kerültek.
II./ A beszámolók elfogadását követően a Kulturális Bizottság javaslatot tesz a polgármesternek
a 2017. évi megállapodások megkötésére (határozati javaslat 2. sz. melléklete).
1./ A közművelődési megállapodás megkötését a 2017. évre vonatkozóan is kérték beszámolási kötelezettségüknek eleget téve - azon szervezetek, amelyekkel az
önkormányzatunk határozott idejű, egy évre szóló közművelődési megállapodást kötött.
2./ Ezen túlmenően új kérelmezőként szerepelnek olyan szervezetek (az előterjesztés 1. sz.
melléklete), amelyek a kulturális közfoglalkoztatási programba történő csatlakozás céljából
kérték közművelődési megállapodás megkötését, melyhez működési támogatást nem
igényelnek.
A közfoglalkoztatási program és a közművelődési megállapodások célja, feladatellátása
összhangban van.
Az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program a tervek szerint 2017. március 1-jén kezdődik, és
2018. február 28-án fejeződik be. A tervezett közfoglalkoztatási program a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási Támogatási Programjának köszönhetően valósulhat meg a támogatási
döntés és a hatósági szerződés aláírását követően.

A programhoz az önkormányzatokon és a közművelődési intézményeken kívül a
közművelődési közfeladat-ellátási szerződéssel vagy közművelődési megállapodással
rendelkező civil szervezetek vagy gazdasági társaságok is csatlakozhatnak.
A Kulturális Közfoglalkoztatási Program tervezett folytatása érdekében az NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) az előző
évek gyakorlatát követve, a lehetséges partnerek körében előzetes regisztrációt végzett, hogy
felmérje a kulturális alapellátás kiterjesztése jegyében Magyarország önkormányzatai és
kulturális tevékenységet végző intézményei, szervezetei, milyen létszámkerettel kívánnak
bekapcsolódni a programba.
A program célja továbbra is a kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti kultúra
terjesztése, a települési értékek feltárása és megőrzése, valamint olyan közösségi hálózatok
kialakítása és működtetése, amelyben az egyének tudása, képessége, illetve a helyi társadalom
összetartó ereje egyaránt növekszik. A kulturális közfoglalkoztatottak tevékenységükkel
hozzájárulnak a helyi rendezvények megvalósításához, a helytörténeti gyűjtemények
bővítéséhez, a közösségi élet újraszervezéséhez, valamint a kulturális alapellátás új
módszerekkel, tevékenységekkel való bővítéséhez.
A közművelődési megállapodás megkötésének szempontjai:
• közösségi ház fenntartása, közösségi színtér működtetése közművelődési feladat
megvalósítása céljából (figyelembe véve az ingatlan nagyságát),
• feladatellátás biztosításának helyszíne,
• nonprofit szervezet,
• különböző korosztályok eltérő szabadidős és közösségi igényeit figyelembe vevő
programok szervezése,
• Debrecen 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázat támogatása.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolók elfogadását követően tegyen
javaslatot a polgármester számára a 2017. 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
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 2017. évben a 2 számú mellékletben szereplő
szervezetekkel meghatározott időtartamra kösse meg a közművelődési
megállapodásokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Bizottság elnöke
3. 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, 2017. február 16.
Szentei Tamás
osztályvezető

