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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
10/2015. (I. 29.) határozat 6./ pontjával döntött arról, hogy új közszolgáltatási szerződést köt a
MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban:
MODEM Kft.).
A szerződés megkötése óta jelentősen bővült a MODEM Kft. feladatköre, és több ingatlant is
kapott az Önkormányzattól ingyenes használatba feladatai ellátásához.
A Közgyűlés a 252/2016. (IX. 15.) határozattal a MODEM Kft. ingyenes hasznosításába adta
a Sesztina Galériát kortárs kiállítótér működtetése céljából, majd a 15/2017. (I. 26.) határozattal
a Batthyány utca 24. szám alatt található, udvar funkciójú területet kulturális szolgáltatások
(pl.: szabadtéri rendezvények szervezése) biztosítása érdekében. 2017-ben a MODEM Kft.
útjára is indította a PAD (Picnic & Art Debrecen) utcafesztivált. A Múzeumok Éjszakája
rendezvényt megelőző napokon kiállítások, színház, játékos programok, slam poetry, irodalom
és zenei koncertek várják az érdeklődőket a Batthyány utcán.
A Közgyűlés a 257/2017. (XI. 23.) határozatával arról döntött, hogy a Déri Múzeum MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ tagintézménye által biztosított közfeladatok ellátását (az
Antal-Lusztig-gyűjtemény kezelése kivételével) átadja a MODEM Kft. részére és ezzel
egyidejűleg ingyenes hasznosításba kapta a Hunyadi 1-3. szám alatti MODEM épületét, a Déri
Múzeum által az Antal-Lusztig-gyűjtemény kezeléséhez használt ingatlanrész kivételével.
A Közgyűlés a 172/2018. (IX. 27.) határozatával a Batthyány u. 24. szám alatti ingatlanból
újabb ingatlanrészt adott ingyenes használatba a MODEM Kft. részére - a volt Kalóz Pub
pincehelyiségét - kulturális szolgáltatás nyújtása céljából. Ezzel megnyílt a Desz24. A korábbi
szórakozóhely elsősorban kortárs irodalmi, színjátszó térként várja a közönséget.
Megnyitásakor rögtön a VI. Debreceni Egyetemi Színjátszó Találkozó egyik fő helyszíne lett.
Az előzőekben felsorolt többletfeladatokat szükséges a közszolgáltatási szerződésben átvezetni.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény helyi közművelődésre vonatkozó szabályainak változása is érinti a MODEM
Kft. hatályos közszolgáltatási szerződésében meghatározott feladatait. A jogszabálymódosítás
bevezette a közművelődési alapszolgáltatás fogalmát és újraszabályozta a közművelődési
tevékenységek körét. Új elemként jelent meg a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek
biztosítása, valamint a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Ezen jogszabálymódosítás is indokolja a közszolgáltatási szerződés módosítását.
A közszolgáltatási szerződés fentieknek megfelelő aktualizálása új egységes szerkezetben
készült el, ezért a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződés a felek közös megegyezésével
megszüntetésre kerül.
A MODEM Kft. Felügyelő Bizottsága a 2019. június 17-én tartott ülésén az előterjesztést
megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolja.
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, az
1991. évi XX. törvény 121. §-a, és az 1997. évi CXL. törvény 76. §-a alapján, figyelemmel a
MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának 5.2.
pontjában foglaltakra
1./ az alapítói jog gyakorlójaként közös megegyezéssel megszünteti a MODEM Modern
Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3.;
Cg.: 09-09-016787; képviseli: Koroknai Edit ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) 10/2015.
(I. 29.) határozat 6./ pontja alapján megkötött közszolgáltatási szerződését és ezzel egyidejűleg
elfogadja az új közszolgáltatási szerződést a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse a Társaság
ügyvezetőjét és felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az értesítésért:
az aláírásért:

a Kulturális Osztály vezetője
a polgármester

3./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a közszolgáltatási szerződést nyújtsa be a
Cégbírósághoz.
Határidő:
Felelős:

az aláírást követően azonnal
a Társaság ügyvezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. június 20.

Dr. Papp László
polgármester

