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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Kultv.) 79. §-a, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közművelődési rendelet) 6. § (1)
bekezdése alapján közművelődési megállapodást köthet azzal a természetes vagy jogi személlyel,
amely megfelel a Kultv.-ben és a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési
intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI (a továbbiakban:
EMMI rendelet) rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá debreceni székhellyel vagy
telephellyel rendelkezik.
I./ A Közgyűlés a 99/2019. (V. 30.) határozata alapján ingyenes használatba adta a Debrecen,
Gázvezeték u. 50. sz. alatti 1032 m2 nagyságú, beépített ingatlant közfeladat ellátása – közművelődési
alapszolgáltatások nyújtása – céljából az Öt Tálentum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 4029
Debrecen, Szappanos u. 23., képviseli: Dobos Péter) részére 99 év időtartamra azzal, hogy a jogosult
köteles az ingyenes használattal kapcsolatos ÁFA-fizetési kötelezettséget viselni.
A Kultv. 76. § (7) bekezdése alapján a megyei jogú városban a települési önkormányzat kötelező
feladata a közművelődési alapszolgáltatások teljes körének megszervezése, így a művelődő közösségek
létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési
tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása körében:
a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége
végzésének helyszínét biztosítja,
b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,
c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek
megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.
A Kuratórium elnökének nyilatkozata szerint az Alapítvány biztosítja az EMMI rendeletben előírt
feltételeket.
A közösségi színtér meglétére, valamint az Alapítvány által ellátandó közfeladatokra tekintettel az
Önkormányzat az Alapítvánnyal közművelődési megállapodást tud kötni, amellyel biztosítja, hogy a
településrészen a lakosság megfelelő rendszerességgel és időtartamban tudjon igénybe venni
közművelődési alapszolgáltatást.
A Közművelődési rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a közművelődési megállapodás megkötéséről a
Kulturális Bizottság javaslata alapján a polgármester dönt.
II./ A polgármester a 99/2019 (I. 11.) PM határozatban - a Kulturális Bizottság 82/2018. (XII. 17.) KB
határozatának 1./ pontjával egyetértve - döntött arról, hogy az Önkormányzat 2019. január 1. napjával
határozatlan időre 18 szervezettel kössön közművelődési megállapodást. A Valcer Tánstúdió és a
Valcer az Ifjúságért Alapítvánnyal, a Más-Mozaik Szociokulturális Egyesülettel, valamint a DebrecenNagytemplomi Református Egyházközséggel korábban megkötött megállapodásokat módosítottuk a
jogszabályi változásoknak megfelelően. Így jelenleg Önkormányzatunknak 21 szervezettel van
közművelődési megállapodása.
III./ A Kultv. 80. §-a lehetőséget biztosít arra, hogy az Önkormányzat - közművelődési megállapodás
kötésén túl - pénzügyi támogatásban is részesítse a közművelődési feladatokat ellátó szervezeteket.
A Közművelődési rendelet 7. § (1) és (2) pont a) alpontjai, valamint (3) pont alapján az Önkormányzat
pénzügyi támogatásban részesíthet közművelődési alapszolgáltatást nyújtó szervezeteket, melyről a
Kulturális Bizottság javaslatára a polgármester, alapítványok esetében a Közgyűlés dönt.

Figyelembe véve a szakbizottságok támogatási javaslatait - a Civil, Kulturális és Ifjúsági Alap, valamint
Sportfeladatok terhére - továbbá azt, hogy a Hajdú-Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány
önkormányzati támogatásban részesül külön költségvetési sorról, a határozati javaslat mellékletében
szereplő szervezetek támogatását javasoljuk.
A közművelődési megállapodáshoz kapcsolódó feladatfinanszírozás szempontjai a következőek:
- közösségi ház fenntartása, közösségi színtér működtetése közművelődési feladat
megvalósítása céljából (figyelembe véve az ingatlan nagyságát),
- feladatellátás biztosításának helyszíne,
- részesült-e önkormányzati támogatásban.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
a Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) –
(2), 7. § (1) és (2) pont a) alpontjai, valamint (3) pontja, és az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
60. § (7) bekezdés c) pontja alapján
1./ javasolja a polgármesternek, hogy kössön közművelődési megállapodást 2019. július 1. napjától az
Öt Tálentum Közhasznú Alapítvánnyal (székhelye: 4029 Debrecen, Szappanos u. 23., képviseli: Dobos
Péter) határozatlan időre.
2./ Javasolja a polgármesternek - alapítványok esetében a Közgyűlésnek, - hogy a melléklet „Javasolt
támogatás” oszlopában szereplő összegekkel hozzon támogatási döntést.
3./ Felkéri a Jegyző útján a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság javaslatáról tájékoztassa a
polgármestert és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. június 5.

Szentei Tamás
osztályvezető

