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Tisztelt Kulturális Bizottság!
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 az Önkormányzat Közgyűlésének Debrecen város közművelődési
feladatairól szóló 26/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Önkormányzati
rendelet) alapján közművelődési megállapodásokon keresztül nyújt támogatást 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./ Az Országos KID Egyesület (a továbbiakban: Egyesület, elnöke: Dr. Takács Judit,
székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.) kulturális közfoglalkoztatási programba történő
csatlakozás céljából kérte közművelődési megállapodás megkötését, melyhez működési
támogatást nem igényel.
Az Egyesület Alapszabálya szerint közhasznú tevékenységei között alapfeladatként nevelési és
oktatási, képességfejlesztő, ismeretterjesztési, felnőttképzési, közösségfejlesztési, egyéb
közművelődési tevékenységeket lát el, valamint tréningeket szervez, önképző csoportokat
működtet.
Az Egyesület törekszik a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű fiatal felnőttek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítésére, kompetenciáinak fejlesztésére, az ehhez kapcsolódó
szolgáltatások korszerűsítésére, megvalósítására és terjesztésére. Feladatai között szerepel a
célzott társadalmi réteg egészségmegőrzése érdekében a prevenciós célok, valamint a
munkaképesség megőrzése, helyreállítása végett a rehabilitációs tevékenységek támogatása,
ennek keretében ismeretterjesztés, felvilágosítás, illetve az ezzel foglalkozó közhasznú
szervezeteknek segítségnyújtás céljaik eléréséhez.
Kiemelt tevékenységként szerepel a mentális egészség megőrzése és visszaállítása. Az
egészséges életmódra nevelést akcióprogramok, képzések, tájékoztatók megvalósításán
keresztül, a biztonságos internethasználatra nevelést életminőséget javító programok és
rendezvények szervezésén keresztül valósítják meg.
Az Egyesület a Nemzeti Művelődési Intézet Partnereként a kezdetek óta részt vesz a kulturális
közfoglalkoztatási programban, így az V. programba is szeretnének bekapcsolódni, melynek
feltétele - többek között - ezen kérelmezett közművelődési megállapodás megléte is.
Az Egyesület irodája a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett
Debreceni Ifjúsági Házban található, és a két szervezet rendszeresen együttműködik.
II./ Az Anjou Udvari Lovagkör Kardvívó és Önvédelmi Iskola Sportegyesület (a
továbbiakban: Sportegyesület, társelnökei: Dr. Pávay Tibor és Dr. Farkas Zsolt, székhelye:
4032 Debrecen, Ilyés Gyula u. 9.) a kulturális közfoglalkoztatási programba történő csatlakozás
céljából kérte a közművelődési megállapodás megkötését Önkormányzatunkkal.
A Kulturális Bizottság 11/2017. (III.07.) KB határozatában nem javasolta a Sportegyesülettel a
Közművelődési Megállapodás megkötését, amellyel polgármester úr egyetértett.
Az elutasítás indokául az szolgált, hogy a Sportegyesület Alapszabályában

- az egyesület formája: sportegyesület,
- cél szerinti besorolása pedig sporttevékenység (pl. fizikai, szellemi és technikai sport,
diáksport, sportélet).
A Sportegyesület alapszabályának módosítása 2016. július 2-án emelkedett jogerőre.
Az Alapszabályban foglaltak szerint a Sportegyesület fő célja a középkori lovagi vívást modern
sport keretek között szimulálni képes hosszúkardvívó sport gyakorlása, versenyek megtartása,
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. További
célja többek között az ifjúság kulturális, sport és művészeti (zenei, irodalmi) nevelése a
közművelődés eszközeivel.
A Sportegyesület megkereséssel élt az elutasítás kapcsán, és kérte kérelmének pozitív
felülbírálását az alábbi indokok alapján:
10 éve vannak jelen aktívan a város kulturális életében. Többek között „Álompengetők” néven
középkori zenei együttest működtetnek, templomi turnét szerveztek, hátrányos helyzetű
fiatalokat oktatnak. Tolrenciasegítő, prevenciós és áldozatsegítő előadásokat szerveznek. Jelen
vannak nagy debreceni ünnepségeken, évente 10-20 páncélos és lovagi bemutatót tartanak,
továbbá középkori művek kiadásával és fordításával is foglalkoznak. Mindezek mellett a lovagi
karitász szellemében adományosztással és adományszervezéssel is foglalkoznak.
III/ A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület (elnöke: Vincze Béla, székhelye: 4024
Debrecen, Piac u. 28/B.) arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy az EFOP 4.1.7-16
kódszámú „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című pályázat 3. tevékenységtípusához kapcsolódóan
„Regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása” témában
pályázatot kíván benyújtani 5-120 millió forint összegre.
A pályázati kiírás 3.6.2. pontja értelmében mivel „A bérleti jogviszonyban álló fejlesztőknek
kötelezően szerződéssel kell rendelkezni a projekt benyújtásától számított minimum 12 évre
szóló, az ingatlan tulajdonosával megkötött bérleti szerződéssel, továbbá a határozatlan időre
vonatkozó bérleti szerződések nem megfelelőek”, ezért a bérleti szerződés megkötéséhez
közgyűlési döntés szükséges.
A pályázat benyújtásához továbbá szükséges az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött
közművelődési megállapodás csatolása is.
A jelenlegi közművelődési megállapodás határozatlan időre szól, amelynek alapja a Debreceni
Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. és az Egyesület között megkötött használati szerződés.
Jelenleg folyamatban van a használati szerződés határozatlan időről 12 év, határozott időre
történő módosítása, amellyel egyidőben a közművelődési megállapodás módosítása is
szükségessé válik.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Határozati Javaslatban foglaltak elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60.
§ (3) bekezdés e) pontja alapján
1. elfogadja az Országos KID Egyesület kérését és javasolja a polgármesternek, hogy kössön
egy évre szóló, határozott idejű közművelődési megállapodást a szervezettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
2. Elfogadja az Anjou Udvari Lovagkör Kardvívó és Önvédelmi Iskola Sportegyesület
kérelmét és javasolja a polgármesternek, hogy kössön egy évre szóló, határozott idejű
közművelődési megállapodást a szervezettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
3. Javasolja a polgármesternek, hogy a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület között létrejött, 2013. szeptember 06. napjától,
határozatlan időre szóló közművelődési megállapodást közös megegyezéssel 2030.
december 31. napjáig szóló határozott időtartamra módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
4. Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az Országos KID Egyesülettel és az Anjou
Udvari Lovagkör Kardvívó és Önvédelmi Iskola Sportegyesülettel kötendő
közművelődési megállapodásokat, valamint a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel
közművelődési megállapodás módosítását készítse elő.
Határidő: a polgármester jóváhagyását követően
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2017. április 11.

Szentei Tamás
osztályvezető

