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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz) 57. § (2) bekezdés f) pontjának
fb) alpontja értelmében az állandó bizottságoknak évente egy alkalommal be kell számolniuk a
Közgyűlésnek az átruházott hatáskör gyakorlásáról. A 2018. évre vonatkozó beszámolók
elfogadása tárgyában hozott 31/2019. (II. 21.) önkormányzati határozat 2./ pontja értelmében a
2019. évre vonatkozó bizottsági beszámolók előterjesztésének határideje a 2019. évi helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választását megelőző közgyűlési ülés.
A Közgyűlés által a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörök felsorolását az SzMSz 2.
számú mellékletének 3. pontja tartalmazza az alábbiak szerint:
3.1. - 278/1995. (XII. 11.) Kh. határozat - a feladatkörébe tartozó intézmények szervezeti és
működési szabályzatának elfogadásával, illetve jóváhagyásával kapcsolatos hatáskört a
Kulturális Bizottság gyakorolja.
3.2. - 211/2006. (VIII. 10.) Ö.h. 3./ pontja - a Kölcsey Ferenc ösztöndíjra vonatkozó pályázat
kiírását és a pályázatok értékelését átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság gyakorolja.
3.3. - 122/2013. (V. 30.) határozat 4./ pontja - az értéktárral és az értéktár bizottság
működtetésével kapcsolatos, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása a bizottság
hatásköre.
3.4. - elfogadja az önkormányzat által fenntartott könyvtár tárgyévi szakmai munkatervét és
előző évi szakmai beszámolóját.
3.5. - jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott múzeum állományvédelmi tervét,
gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervét, múzeumi digitalizálási stratégiáját, tárgyévi
munkatervét és előző évi beszámolóját.
3.6. - jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény tárgyévi
munkatervét és előző évi szakmai beszámolóját.
3.7. - 149/2017. (VI. 22.) határozat 3./ pontja - a Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület,
a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület, a MODEM Modern Debreceni Művészeti
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szeredás Hagyományőrző Egyesület, a Zene
Theatrum Kulturális Egyesület ingyenesen hasznosításba vagy árverés nélkül határozatlan időre
bérbe adott ingatlanokban folytatott tevékenységéről és az ingatlanok hasznosításáról szóló
beszámolói elfogadásának hatáskörét átruházott hatáskörben a bizottság gyakorolja.
Jelen előterjesztés határozati javaslatának melléklete tartalmazza a Kulturális Bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló 2019. január 1. – 2019. július 31. közötti időszakra
vonatkozó beszámolót.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Kulturális Bizottság
a Kulturális Bizottság elnökének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 57.
§ (2) bekezdés f) pont fb) alpontja alapján, figyelemmel a 31/2019. (II. 21.) önkormányzati
határozat 2./ pontjára
1. elfogadja a Kulturális Bizottság 2019. január 1. – 2019. július 31. közötti időszakban
gyakorolt átruházott hatásköréről szóló beszámolóját a melléklet szerint.
2. Felkéri a Kulturális Bizottság elnökét, hogy a Bizottság döntéséről a Polgármestert
tájékoztassa.
Határidő: 2019. augusztus 22.
Felelős: Kulturális Bizottság elnöke
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. augusztus 13.

Dr. Mazsu János
elnök

