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Tisztelt Bizottság!
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 78. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a települési önkormányzatok
közművelődési feladatai közé tartozik az általuk fenntartott közművelődési intézmények éves
munkatervének jóváhagyása.
Ezt a feladatot a Közgyűlés a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) Kr. rendelet 60. § (1) bekezdése valamint a 2.
sz. melléklete 3.4. pontja alapján a Kulturális Bizottságra ruházta át.
A Kulturális Bizottság ugyanezen rendelet 60. § (3) bekezdése a.) pontja szerint véleményezi
az önkormányzat által fenntartott kulturális, közművelődési, művészeti és idegenforgalmi
intézmények és gazdasági társaságok működésével, megszüntetésével, átszervezésével,
nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, továbbá a
műsortervekkel és munkatervekkel kapcsolatos előterjesztéseket.
Ennek alapján jelen előterjesztéssel a Bizottság tárgyalja a Debreceni Művelődési Központ (a
továbbiakban: DMK) munkatervét.

A DMK éves munkatervében határozza meg azon civil szervezetek körét, amelyekkel
együttműködési megállapodást kíván kötni.
A DMK együttműködési megállapodást köthet a fenntartó engedélyével, azokkal az
önszerveződő civil közösségekkel, szervezetekkel, amelyek törekvései beilleszthetők a
közösségi házak közművelődési tevékenységébe, de az intézmény használatáért térítési díjat
fizetnek, mely a terembérleti díjnál kedvezményesebb intézményhasználatot tesz lehetővé.
Ezek az alábbi szervezetek: Szín-Báb Egyesület, Csapókerti Közművelődési Egyesület,
Kenguru Tánc-Sportegyesület, Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csapókerti
Baráti Kör Közhasznú Egyesület, ORT-IKI Független Művészeti Egyesület.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Debreceni Művelődési Központ 2017.
évi munkatervét szíveskedjen jóváhagyni.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1997. évi CXL. törvény 78. § (5)
bekezdés b) pontja szerint, az 1/ 2013. (I. 24.) Kr. rendelet 60. § (3) bekezdés a) pontja, 2.
sz. melléklete 3.4 pontja alapján
1.
a) jóváhagyja a Debreceni Művelődési Központ melléklet szerinti 2017. évi
munkatervét,
b) egyetért azzal, hogy együttműködési megállapodás létesüljön a Szín-Báb
Egyesület, Csapókerti Közművelődési Egyesület, Kenguru Tánc-Sportegyesület,
Főnix Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, Csapókerti Baráti Kör Közhasznú
Egyesület, ORT-IKI Független Művészeti Egyesület és az intézmény között.

2.

Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az érintett
intézmények vezetőit tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2017. május 18.
Szentei Tamás
osztályvezető

