előterjesztés 1. melléklete

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
67/2016. (III. 31.) határozata*
kölcsönzési szerződés kötéséről az Antal-Lusztig gyűjteményből kiválasztott
műalkotások bemutatására
A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja,
valamint az 1997. évi CXL. törvény 38/A. §-a és 51/A. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 224/2006. (IX. 14.) Ö.hban, valamint a 214/2014. (IX. 25.) határozatban foglaltakra
1./ közös megegyezéssel megszünteti az Antal-Lusztig gyűjtemény haszonkölcsön
szerződéséről szóló 224/2006. (IX. 14.) Ö.h. alapján Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és dr. Antal Péter között az Antal-Lusztig gyűjtemény egy részének (392 db
műalkotás) kölcsönzése tárgyában 2006. szeptember 22-én létrejött haszonkölcsön szerződést
azzal, hogy e jogviszonyból eredően a felek egymással szemben semminemű szerződéses
követeléssel nem lépnek fel – ide nem értve a tulajdonos részére kifizetett 134.031.031,- Ft
kártérítésről szóló megállapodást.
2./ Ezzel egyidejűleg Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kölcsönvevő
kölcsönzési szerződést köt dr. Antal Péterrel, mint Kölcsönadóval és a Déri Múzeummal, mint
Kezelővel az Antal-Lusztig gyűjteményből meghatározott szempontok alapján kiválogatott,
egyszerre legfeljebb 150-200 db műalkotást tartalmazó kiállítás megrendezése érdekében
2016. április 1. napjától 2019. november 30. napjáig tartó határozott időre, havi 1.150.000.-Ft
kölcsönzési díj megfizetése mellett. A Kölcsönvevő a Kezelő útján kötelezettséget vállal arra,
hogy a gyűjteményből mintegy 2400 db műalkotás tematikus, alfabetikus, kronologikus rend
szerinti teljes körű feldolgozása mellett színvonalas, magyar és angol nyelven szerkesztett
katalógus kiadásáról gondoskodik összesen 6 kötetben, valamint a kiállított műalkotásokra
egyedi vagyonbiztosítást köt.
3./ Az Önkormányzat a kiállítás megszervezéséhez, a műalkotások tárolásához, őrzéséhez
szükséges fedezet biztosításához támogatást nyújt a Déri Múzeum részére, és annak
kötelezettségeiért mögöttesen teljes körűen helytáll. Felhatalmazza a Déri Múzeum
igazgatóját, hogy vállalja a kölcsönzési szerződésben a Kezelő részére meghatározott
kötelezettségeket.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pont szerinti szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

*

azonnal
a polgármester

A Közgyűlés a határozatot a 2016. március 31-ei ülésén fogadta el.
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5./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a kölcsönzési szerződésben az Önkormányzatot
vagy a Déri Múzeumot terhelő kötelezettségek végrehajtásával felmerülő, a 2017., 2018. és
2019. évi költségvetéseket érintő kiadások teljesítésére a szerződés teljes időtartama alatt.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5./ pontban foglalt
döntéssel kapcsolatosan a szükséges fedezet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017-2019-es költségvetéseibe történő betervezéséről.
Határidő:
Felelős:

az adott évi költségvetés tervezése során
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

7./ Javasolja a Polgármesternek, hogy a Déri Múzeum részére közfeladatai ellátása
érdekében ingyenes hasznosításba adott, az Önkormányzat tulajdonában álló, de a Múzeum
tagintézményeként működő MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ (4026
Debrecen, Hunyadi utca 1-3.) muzeális intézmény épületén belül mintegy 60 m2 alapterületű
helyiséget adjon dr. Antal Péter kölcsönadó ingyenes használatába kutatószobaként történő
igénybevétel céljára a 2./ pont szerinti szerződés teljes időtartamára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

8./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét és a Déri Múzeum igazgatóját, hogy a haszonkölcsön
szerződés megszüntetésével és a kölcsönzési szerződés teljesítésével összefüggő szükséges
intézkedéseket tegyék meg.
Határidő:
Felelős:

a kölcsönzési szerződés hatálybalépését követően azonnal
Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője
dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója

9./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Déri
Múzeum igazgatóját, a MODEM Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft.
ügyvezetőjét, valamint dr. Antal Pétert értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk.
jegyző

Dr. Papp László sk.
polgármester

