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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 271/2010. (XI. 25.) határozatában fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata Civil Stratégiáját. Az elmúlt két évben a Civil Stratégiában foglalt célkitűzések,
feladatok az alábbiakban ismertetett módon valósultak meg.
I. KOMMUNIKÁCIÓ:
Az önkormányzat és a civil szervezetek hatékony együttműködésének érdekében minden évben
több alkalommal civil, érdekegyeztető fórumok,
civil szervezetek részére szervezett
konzultációk kerültek megrendezésre, melyhez kapcsolódóan az érintettek a partnerségben rejlő
további együttműködési lehetőségeket, azok formáját, illetve a gyakorlatban felmerülő problémákat,
azokra alternatív megoldásokat fogalmaztak meg.
Évek óta üzemel a Civil Portál elnevezésű interaktív internetes felület, amelyet a nonprofit
szervezetek és az önkormányzat is hatékonyan tud alkalmazni a folyamatos és hiteles
információcserében. Segítségével mindkét fél tájékozódhat az aktualitásokról és a pályázati
lehetőségekről. A Kulturális Alap, Civil Alap, Ifjúságpolitikai Alap, valamint Sportfeladatok
pályázati kiírása, benyújtása is ezen a felületen valósult meg.
A nonprofit szervezetek működését nagymértékben segíti a Civil Információs Centrum, amely
ingyenes jogi, pénzügyi és pályázati tanácsadással, valamint a partnerségi információs napok,
kistérségi programok szervezésével járul hozzá a kapcsolatok erősítéséhez, valamint segíti a
debreceni és megyei civil szervezetek munkáját.
A Polgármesteri Hivatal által alkalmazott civil referens közvetít a civil szervezetek és az
önkormányzat között. Segíti a kapcsolattartást az intézmények és az azokkal közreműködő
partnerek között.
A folyamatos kapcsolattartás és együttműködés az ügyfélfogadási időn kívül is biztosított. A
referens hozzájárul ahhoz, hogy a civil szervezetek naprakész és hiteles információkhoz jussanak.
Közreműködik a társosztályokkal való kapcsolattartásban, a hozzá érkező javaslatokat, kérdéseket
és kéréseket továbbítja az érintettek, valamint a polgármesteri vezetés felé.
Mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a beszámoló időszakát megelőzően az EUPAN
(European Public Administration Network) és a Lengyel Köztársaság szervezésében Varsóban
megrendezett 6. Minőségügyi Konferencián a Civil Stratégia fejlesztéséről tartott előadást nagy
érdeklődés övezte. Sikerét és eredményességét tükrözi, hogy a konferenciát záró értékelő ülés
alkalmával Debrecen városát külön kiemelték, mint példáját annak, hogy a civil szervezetekkel és a
lakossággal történő együttműködés mennyire szervezetten és hatékonyan valósul meg, amely már
nem csak egy hatékony kommunikáció a civil szervezetek és állampolgárok felé, de egy szoros
együttműködés is.
II. CIVIL SZERVEZETEK ÉS KÖZÖSSÉGEK TÁMOGATÁSA:
A./ Helyi közművelődési tevékenység támogatása
A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerint a települési önkormányzat kötelező feladata
a helyi közművelődési tevékenység támogatásán belül a helyi társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése.
E feladat ellátása érdekében az Önkormányzatunk fenntartásában működő kulturális intézményeink
szoros kapcsolatot építettek ki és tartanak fenn a civil szervezetekkel.
Debrecen komplex városfejlesztési programjának köszönhetően az elmúlt évek során megújult,
illetve több új létesítménnyel bővült a város kulturális intézményhálózata. A folyamatos
fejlesztéseknek
köszönhetően
többek
között
a
Debreceni
Művelődési
Központ

intézményhálózatához kapcsolódott az Ondódi Közösségi Ház. A Méliusz Juhász Péter Könyvtár
közreműködésével új közösségi és könyvtárpontok alakultak.
A Debreceni Művelődési Központ támogatja, és segíti az önszerveződéseket, a civil szervezetek
munkáját, szakmai segítséget nyújt az időskorúak közösségeinek.
Az intézmény több mint 70 civil szervezettel áll munkakapcsolatban. Egységeiben számos
művelődő közösség működik (alkotó művelődési közösségek, művészeti csoportok, népművészeti
csoportok, tárgyalkotó népművészeti csoportok, valamint körök, klubok, szakkörök), amelyek
száma igény szerint folyamatosan bővül. Jelenleg 2015-ben összesen 127 közösség működik az
intézményben. A csoportokkal együttműködve különböző programokat szerveznek, melyek
keretében fellépést és kiállítási lehetőséget biztosítanak számukra.
Az intézmény fontos feladata a közösségek közötti kommunikáció és az együttműködések
szélesítése, a csoportok, körök munkájának időszakos összehangolása (idősek hónapja), közös
munkák bemutatása (kiállítási anyag vándoroltatása).
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár programjait folyamatosan széles körben terjeszti. Jó kapcsolatot
ápol a civil szervezetekkel. Látogatói körében minden korosztály képviselteti magát. Városrészi
fiókkönyvtárai fontos szerepet játszanak az adott körzetekben működő kulturális, oktatási,
egészségügyi és nevelési intézményekkel való kapcsolattartásban. A Könyvtár a Debreceni
Művelődési Központtal karöltve, állami támogatás segítségével könyvtárpontokat alakított ki a
város több pontján, amelyeknek lényege, hogy a lakosok bárhonnan elérhessék az anyaintézmény
könyvállományát, s emellett közösségi terek is kialakuljanak. Az érdeklődők egyebek mellett
számos ifjúsági, képzőművészeti programokon vehetnek részt.
A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. helyszín és egyéb feltételek biztosításával
lehetőséget nyújt a civil szervezetek számára a hatékony működéshez és programjaik
megvalósításához. Ennek köszönhetően kölcsönösségen alapuló partnerségi viszony alakult ki az
Ifjúsági Ház és a civil szervezetek között.
Az Ifjúsági Ház ad otthont többek között a Csomópont Drogprevenciós és Információs Irodának, a
Civil Információs Centrumnak, valamint a Más-Mozaik által működtett Rocksulinak.
2014-ben a Debreceni Ifjúsági Házban a közösségi tereket civil szervezetek, klubok, társaságok,
tánccsoportok, művészeti csoportok, életmódcsoportok, drámajáték csoport, fotóklub, tanfolyamok
és hobbiklubok vették birtokba hétről hétre. 22 csoport, valamint civil szervezet tartotta itt
rendszeresen foglalkozásait.
Programjaik egy része szorosan kötődik a fiatal családok érdeklődéséhez és igényeihez, ezért 2014ben is folytatódtak a Karikás Családi Délutánok és játszóházak, a Születés Hete programsorozat.
A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel együttműködésben bonyolították le a Föld Napja
rendezvényt, valamint a Mezon-Más Hetet. A Generációk utcája elnevezésű programjukkal szombat
délutánonként családi programmal, este akusztikus koncertekkel várták a Halköz térre látogatókat.
A Más-Mozaik Szociokulturális Egyesület által alapított Rocksuli városunk zenei életének
jellegzetes és népszerű színfoltja. A Rocksuli létrehozásának 25. évfordulója alkalmából 2014.
december 19-én nyílt meg az épület II. emeletén a Rockmúzeum, amely nemcsak a városban, de az
országban is unikumnak számít.
2014-ben saját szervezésen, együttműködésben más szervezettel, valamint önálló, fogadott
programként összesen 126 rendezvényre került sor az Ifjúsági Ház falai között, amelyeken kb.
15.000 fiatal vett részt.
A 2015-ös évben hasonlóan az előző évekhez a DISZ elsődleges célja volt, hogy élhető közösségi
tereket biztosítson célcsoportjuk számára, értékközpontú programok jöhessenek létre ezeken a
közösségi tereken, illetve civil szervezetek számára találkozási pont legyen. 2015-ben mintegy 35
csoport kapott helyet tevékenykedésükhöz az Ifjúsági Házban. Megvalósult programjaik: Más-Hét,
Autómentes nap, Fiatalok egészség Napja, Dharma koncertek, Füstmentes Nap, AIDS ellenes
világnap, Láthatatlan kiállítás, Szent-Iván Múzeumok éjszakája, Drogmentes Nap, Adventi Családi
Délután.

B./ Közösségi tér biztosítása:
a./ Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja, hogy a Cívis
Ház Zrt.-vel együttműködve a civil szervezetek számára ingatlanokat biztosítson ingyenesen vagy
kedvezményes bérleti díj ellenében.
Az ingatlanok bérlői lehetőségükhöz mérten gondoskodnak a bérlemény felújításáról. A Kulturális
Osztály feladatellátásához kapcsolódóan 2014-ben és 2015-ben 18 nonprofit szervezet 20 ingatlant
bérelt kedvezményesen vagy ingyenesen.
A kedvezményes bérleti díj a nonprofit szervezeteknek lehetőséget ad arra, hogy a piaci ár
töredékéért béreljenek ingatlanokat, a bérbeadónak pedig azért kedvező, mert az árverés útján
többször meghirdetett ingatlanjait hasznosítani tudja.
b./ Önkormányzattal közös városi szintű programok esetén a közterület térítésmentes használatba
adása, valamint kedvezményes terembérleti díj biztosítása is a nonprofit szervezetek
támogatásának egy formája.
c./ Civil szervezetek számára a támogatói ajánlások és nyilatkozatok biztosításával az
önkormányzat hozzájárul pályázati esélyeik növeléséhez.
C./ Pénzügyi támogatások:
2014-ben és 2015-ben az alábbi együttműködések, pénzügyi támogatási formák valósultak meg.
a./ A Civil Alapból az elmúlt két évben 56 támogatási megállapodás megkötésére került sor
4.261.000 forint értékben civil szervezetekkel, időskorúak közösségeivel, kertbarát körökkel,
klubokkal, csoportokkal az alábbi 3 kategóriában:
- hagyományőrző, értékteremtő, valamint városrészi rendezvények, programok támogatására,
- kultúrák közötti párbeszéd erősítéséhez kapcsolódó programok támogatására, valamint
- olyan civil együttműködések támogatására, amelyek a szervezetek közötti kooperatív - egyeztető együttműködő tevékenységekre irányulnak.
A szervezetek támogatásával színvonalas programok kerültek megvalósításra, amely hozzájárult a
polgárok Debrecenhez, illetve a városrészükhöz való kötődés erősítéséhez.
b./ A Kulturális Alapból az elmúlt két évben 42 támogatási megállapodás megkötésére került sor
4.339.000 forint értékben.
A Kulturális Alapra történő pályázat lehetőségével a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot
tartó művészeti csoportok, a városban működő kulturális szervezetek, egyesületek, alapítványok
élhettek, akik elsősorban művészeti, tudományos programok megvalósítására, valamint a városhoz
kötődő kiadványok megjelentetésére kértek támogatást. A támogatás révén a kulturális
rendezvények, művészeti programok tovább növelték a város kulturális és turisztikai vonzerejét.
c./ Az Ifjúságpolitikai Alapból az elmúlt két évben 12 támogatási megállapodás megkötésére
került sor 1.225.000 forint értékben.
Ennek keretében közösségi identitás erősítését, valamint a kulturális és környezeti örökség
megőrzését célzó a debreceni fiatalok identitását erősítő programok, a helyi ifjúságon belüli kohézió
kialakítását, illetve más korosztályokat összekötő párbeszédet elősegítő programok, a kreativitás,
innováció és tudástranszfer népszerűsítését megcélzó programok, valamint kulturális és rekreációs
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés megteremtésével a társadalmi befogadás előmozdítását
elősegítő programok támogatására került sor.
d./ Sportfeladatokra az elmúlt két évben 37 támogatási megállapodás megkötésére került sor
3.380.000 forint értékben, amely kiemelkedő szabadidős és egészségkárosultak részére rendezett
sportrendezvények szervezésére és azokon való részvételre, nemzetközi és utánpótlásversenyek,
olimpikonok felkészülésének támogatására: kiemelt nemzetközi és hazai sportrendezvények
szervezésére és azokon történő részvételre, valamint nemzetközi és hazai kiemelt
sportrendezvényekre történő felkészülésre biztosított támogatást.

A fentiekben leírt támogatási forma esetén a pályázók 73%-a részesült támogatásban, a sikeres
pályázók 93%-a civil szervezet. Összesen 13.205.000 forint került felhasználásra, amelyből a civil
szervezetek 12.105.000 forint támogatásban részesültek.
e./ Közművelődési megállapodás, ellátási szerződés keretében olyan civil szervezetek támogatása
valósult meg, amelyek ágazati jogszabályi keretek között, önkormányzati feladatellátást valósítanak
meg. Önkormányzatunk közművelődési megállapodásokon keresztül biztosít további lehetőségeket
a lakosság önszerveződő közösségei számára, hogy közösségi színtereket bérelhessenek, ahol
megfelelő rendszerességgel és időtartamban vesznek részt az általuk szervezett programokon,
vesznek igénybe új szolgáltatásokat.
A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozására önkormányzatunk az elmúlt két évben
2.500.000 forintot biztosított 12 nonprofit szervezet részére. A közművelődési megállapodások
keretében nem csupán anyagi finanszírozás valósult meg, hanem ingatlanok térítésmentes
biztosítása is. Ez a támogatási forma 2 szervezetet érint.
Ennek keretében iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok szervezése,
esélyeket javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek biztosítása (internet klub, angol, német klub,
álláskeresési ismeretek átadása egyéni formában) valósult meg.
Emellett a környezeti, szellemi, művészeti értékeik, hagyományaik feltárása és bemutatása céljából
kiállítások, filmvetítés, előadások, lakossági fórumbeszélgetések, hagyományos ünnepekhez
kapcsolódó rendezvények szervezése, amatőr művészeti csoportok számára közművelődési tér, a
szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítására is sor került.
Az elmúlt két évben a kötelezően ellátandó szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátására
önkormányzatunk évente 31.950.000 forint támogatást biztosított 3 szervezettel kötött ellátási
szerződés alapján (ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft., Héra Egyesület, Forrás Lelki Segítők
Egyesülete).
f./ A városrészi családi rendezvényekre, valamint egyéb közösségi programok szervezésére,
koordinálására a város az elmúlt két évben 3.250.000 forintot biztosított.
A hagyományokhoz híven nonprofit szervezetek és intézmények szervezésében megvalósított
gyermeknap és advent köré szerveződő városrészi rendezvények több mint száz programján
vehettek részt az érdeklődők.
III. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK:
a./ A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), amely több városban működik és településenként
állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezeteket tömörít, Debrecenben 2001. óta van jelen.
Hatékonyan koordinálja a városban folyó prevenciós, terápiás és rehabilitációs tevékenységeket. A
KEF szakmai partnere önkormányzatunknak, célja továbbra is az, hogy munkájával segítse az
érintett szakmai szervezetek és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítását a hatékony és
megalapozott döntések érdekében. A KEF 30 tagszervezettel működik, főképp munkacsoportokban
dolgozva a társadalmi és szakmai párbeszéd kiszélesítésére törekszik. A tagok szakterületenként
fejtik ki tevékenységüket, ennek érdekében aktívan működtetik a koordinációs, iskolai, prevenciós,
kezelés-ellátás, kínálatcsökkentő, egyházi munkacsoportokat. A munkacsoportok lehetőség szerint
havonta üléseznek, de kiemelt eseményekre, akciókra alkalomszerűen is összeülnek.
Városunk minden évben 500.000 forinttal támogatja a KEF működését, illetve segíti a KEF-et az
EMMI által évente meghirdetésre kerülő sikeres pályázat útján.
Fontos megemlítenünk a KEF tagságában működő Lelkierő Egyesület tevékenységét, akik 2015
őszén Debrecen belvárosában a „Moonshine – a Rolling-Room Mozgó Bulisegély Szolgálat
továbbfejlesztése Debrecenben” pályázat kapcsán két asztalitenisz asztalt és két sörpadot állított fel,
ahol ártalomcsökkentő ásványvizek, vitaminok és prevenciós kiadványok kaptak helyet. Ez a
program rendkívüli népszerűségnek örvendett és az éjszakai bulizás közepette nagyon sok fiatalt

vonzott a pingpongozás lehetősége.
b./ Önkormányzatunk a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat bevonásával törekszik az ifjúsági
érdekképviselet erősítésére, amely a fiatalok érdekképviseletének, valamint a demokráciára való
nevelésének fontos helyszíne. A város évente támogatja programjaik megvalósítását, valamint
állandó helyet biztosít számukra az Ifjúsági Házban. A fiatalok együttműködnek a városi szintű
ifjúsági rendezvények lebonyolításában, jelentős önkéntes munkaerőt biztosítva, valamint kreatív
ötleteikkel segítve azok megvalósulását.
c./ A „Dialógus – Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben” című és az
ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014. azonosító számú projekten 19.398.510 forint támogatást nyert a
konzorciumi partnereivel: „Mosolyvirág” Nagycsaládosok Debreceni Egyesületével, valamint a
KultúrÁsz Egyesülettel közösen. A projekt keretében erősödött a párbeszéd a közigazgatási és civil
szektor között fórumok, műhelymunkák, közös gondolkodás és közös rendezvények keretében.
A projekt tevékenységei a kultúra, oktatás, ifjúságügy, szociális ügy és kábítószerügy területein
ágazatközi együttműködések és ágazati szintű cselekvési tervek keretében is realizálódtak, amelyek
részei lettek a projekt végeredményeként megszülető civil cselekvési tervnek.
A projekt sikerességét mutatják a számszerűsíthető eredmények, amelyek között érdemes
megemlíteni a három legfontosabbat: 722 fő résztvevő a rendezvényeken, 17 db létrejött új
együttműködési megállapodás és 2 db partnerhálózat: kulturális és szociális/ifjúsági területen.
d./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 21.959.460 forint összegű európai uniós
támogatást nyert az ÁROP-1.A.3.-2014 „Esély-Háló területi együttműködést segítő programok
kialakítása a Debreceni járásban” címen, amelyet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
járásszékhely településként, Hajdúsámson Város Önkormányzatának együttműködésével a
„Széchenyi 2020” program keretében valósított meg.
A támogatás keretében civil szervezetek, intézmények és az önkormányzat munkatársai
bevonásával megvalósult többek között az „Egészség Tér”, a Szociális Börze, az esélyteremtő
könyvtári rendezvények, vagy a tehetséggondozó tábor szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
részére. Hálóvetők - civilek a közösségekért címmel ismeretterjesztő, érzékenyítő, motiváló
kisfilmek készültek a Debreceni Televízió gyártásában.
Egészségfejlesztő, Álláskeresési technikák, Mentálhigiénés műhelymunka keretében 4 alkalomból
álló tréning zajlott, emellett a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével összesen 30
résztvevővel érzékenyítő tréningre került sor. A projekt keretében elkészült két ismeretterjesztő
kiadvány Egészségügyi és Szociális Kisokos címen, valamint elkészült Debrecen Járás
Esélyteremtő Programterve és megalakult a Felzárkózási Kerekasztal, így Debrecen és
Hajdúsámson közötti együttműködés a jövőben is hatékonyan és eredményesen folytatódhat.
e./ Önkormányzatunk 2014-ben fogadta Gyula, valamint Szombathely delegáltjait. A szakmai,
kötetlen beszélgetésen turisztikai, iparművészet, sport, egészségügy, kulturális területeken
tevékenykedő civil szervezetek képviselői, önkormányzat képviselői, hivatal munkatársai, termék
előállítók vettek részt. A találkozókon a résztvevők bemutatkozását követően közös eszmecsere és
tapasztalatszerzés zajlott a városban élő civil szervezetek által megfogalmazott nehézségekről,
lehetőségekről, új ötletekről, amelyek hozzájárulhatnak az önkormányzat és a civil szféra
együttműködésének hatékonyabbá tételéhez. Megfogalmazásra kerültek a városok közötti további
együttműködések lehetőségei is.
f./ 2015. október 8-án megalakult a 14 tagszervezetből álló Debreceni Karitatív Testület. A
Testület célja a városi szintű karitatív munka összehangolása az érintett civil szervezetek
bevonásával.
A Testület az őszi szünetben 270 db tartós élelmiszer csomagot, a Mikulás napi rendezvényeken 250
db ajándékcsomagot osztott a hátrányos helyzetű családok gyermekei részére. Ezen felül a Magyar

Máltai Szeretetszolgálat Egyesület önkormányzatunk anyagi támogatásával további 100
gyermeknek biztosított meleg ételt az őszi szünetben. A testület szervezésében a karácsonyi
ünnepekre 2.600 db tartós élelmiszer csomag, valamint 20 fenyőfa, a Görög Katolikus Egyház által
megszervezett karácsonyi rendezvényen pedig 300 adag meleg étel került kiosztásra a hátrányos
helyzetű családok részére.
g./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja a gyermekek
esélyegyenlőségének javítása érdekében tartalmazza a „Hátrányos helyzetű gyermekek nyári
üdültetésének biztosítása” elnevezésű intézkedést. A programhoz kapcsolódóan 2014. évben 3
helyszínen 5 turnusban történt hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, ebből 2 turnusban civil
szervezet - a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Csigaház Alapítvány - táboroztatott gyermekeket. 2015. évben 7 helyszínen, 10 turnusban valósult
meg a gyermeküdültetés, ebből 4 civil szervezet vett részt a táboroztatásban:
a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete, a "Jó Ritmus" Művészeti Nevelésért
Alapítvány, a BIT Egyesület, és a Hajdú-Bihar Megyei Csigaház Alapítvány üdültetett 5 nap / 4
éjszaka időtartamú turnusokban, csoportonként 20 gyermeket 2 felnőtt kísérő részvételével.
IV. JAVASLATOK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE:
a./ Az információk elektronikus úton történő megosztására az önkormányzat kiemelt figyelmet
fordít, a debrecen.hu oldal folyamatos fejlesztése hozzájárul a civilekkel történő hatékony
kapcsolattartáshoz és a szervezetek tevékenységének nyomon követéséhez.
Ennek köszönhetően könnyebben létrejön az önkormányzat és a civil, valamint a civil-civil
szervezetek közötti együttműködés, a közös pályázati projektek megvalósítása.
b./ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § (3) bekezdése alapján az
alapítvány vagy egyesület 2016. március 15. napját követően csak a Ptk. rendelkezéseinek
megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet. Ehhez
kapcsolódóan további tájékoztatások, megbeszélések szükségesek a civil szervezetekkel, valamint a
Civil Információs Centrummal.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
7., 8. és 15. pontjai, valamint a 32/2014. (II.27.) határozata alapján
1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Stratégiájának 2014., 2015. évi
megvalósulásáról szóló beszámolót.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Civil Stratégia alkalmazásának 2016., valamint a
2017. évi tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2018. március 1.
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2016. február 1.

Szentei Tamás
osztályvezető

