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Tisztelt Közgyűlés!
Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) a Modern Városok Program keretében
2015. május 18. napján együttműködési megállapodást kötött Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) és a megállapodásban foglaltak
eredményes kormányzati végrehajtása érdekében szándékát kormányhatározatban erősítette
meg. Magyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI.
12.) Korm. határozat 6. pontjában a Kormány egyetértett a város és térsége kulturális életében
betöltött szerepének erősítése céljából a Csokonai Színház és Színészház felújításának
támogatásával és felhívta az emberi erőforrások miniszterét és a nemzeti fejlesztési minisztert,
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a színház teljes körű felújításának támogatására.
A debreceni Csokonai Színház Modern Városok Program keretében történő felújításával
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat úgy rendelkezett, hogy
a felújítási program legfeljebb 6350,0 millió forint forrás biztosításával állami beruházásként
kerül megvalósításra, emellett felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a
felújítási program megvalósításáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján.
Az Önkormányzat Közgyűlése a 92/2017. (V.25.) határozatával döntött arról, hogy a Csokonai
Színház és Színészház Modern Városok Program keretében történő felújítását megvalósító
projekt sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt az
MNV Zrt.-vel és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására. A megállapodás
2017. júniusában aláírásra került.
2017. október 4-én Kormánydöntés született a Modern Városok Program keretében a debreceni
Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújítása érdekében történő támogatás biztosításáról,
valamint a Színház - Program keretében történő - felújításával kapcsolatos intézkedésekről,
mely a Színház felújítására irányuló beruházás építtetőjeként az Önkormányzatot jelöli ki és
ezzel egyidejűleg biztosítja a támogatást, valamint visszavonja a korábbi kormányhatározatot.
Tekintettel arra, hogy az 1689/2016. (XI. 29.) Korm. határozat visszavonásával ismételten
Önkormányzatunk lett építtetőként kijelölve, az MNV Zrt.-vel kötött együttműködési
megállapodás okafogyottá vált. Az együttműködési megállapodás a 15. pontjában úgy
rendelkezik, hogy szerződő felek a megállapodást jogosultak közös megegyezéssel bármikor
megszüntetni.
A fentiek alapján 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 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a
2013. évi V. törvény 6:212. § (1) bekezdése, és a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13.
§ (1) bekezdése alapján
1./ kezdeményezi a Csokonai Színház és Színészház Modern Városok Program keretében
történő felújítását megvalósító projekt sikeres előkészítése és megvalósítása tárgyában a
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; a továbbiakban: MNV
Zrt.) között – a 92/2017. (V. 25.) határozat alapján – megkötött együttműködési megállapodás
közös megegyezéssel történő megszüntetését.
2./ Felkéri a Polgármesteri Kabinetiroda vezetőjét, hogy a döntésről az MNV Zrt.-t értesítse, és
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást megszüntető okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: az értesítésért: a Polgármesteri Kabinetiroda vezetője
az aláírásért: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. október 11.

Dr. Papp László
polgármester

