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Tisztelt Közgyűlés!
A Közgyűlés a 271/2010. (XI. 25.) határozatában fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Civil Stratégiáját. Az elmúlt két évben a Civil
Stratégiában foglalt célkitűzések és feladatok megvalósulásáról, valamint az Önkormányzat és
a civil szervezetek és együttműködésének jó gyakorlatairól szóló beszámolót a melléklet
tartalmazza.
Városunk kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekre, melynek köszönhetően elmondhatjuk,
hogy Debrecenben az elmúlt 30 évben sorra alakultak civil szervezetek, átfogva a civil szféra
széles területeit, továbbá az országos viszonylatot figyelembe véve is nagy számban működnek
önkéntességen alapuló szervezetek városunkban. A civil szervezetek szerves részeivé váltak a
társadalomnak, jelzéssel és javaslattal élnek, ha valamilyen szabályozás az ő érdekkörükbe
tartozik.
A civil szektor lényeges eleme, hogy egyrészt hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, másrészt
terepet biztosít az állampolgári öntevékenység számára, mindazonáltal a szolgáltatások
területén választási lehetőséget kínál a piaci és az állami szektorral szemben. Az egyes ágazati
törvények nem csak lehetővé tették, hanem ösztönzik is a civil szervezeteket a közellátásba való
bekapcsolódásra.
A szektor a társadalomban betöltött szerepe mellet gazdaságilag is egyre meghatározóbb. Ma
már nehezen tudunk elképzelni egy fejlett és gazdaságilag is gyümölcsöző partnerséget az
önkormányzatok, a gazdasági és a civil szervezetek kölcsönös érdekeken nyugvó
együttműködése nélkül. Ugyanis nem beszélhetünk erős helyi közösségről és civil
társadalomról abban az esetben, ha nincsenek aktív civil szervezetek.
A helyi, nemzeti és nemzetközi civil szervezetek sokrétű közhasznú feladatot, funkciót látnak
el, így például segítik a hátrányos helyzetű személyek hétköznapjait élhetőbbé tenni, biztosítják
az állampolgárok közéletbe való bekapcsolódásának lehetőségét, közszolgáltatásokat, szociális,
kulturális feladatokat vesznek át, keretet biztosítanak csoportok szerveződéséhez.
Az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai, szolgáltatásai nem nélkülözhetik a
szakmaiságot, átláthatóságot és megbízhatóságot. Az önkormányzat akkor adhat át részben
vagy egészben szolgáltatási feladatot, ha ezeknek a követelményeknek eleget tud tenni egy civil
szervezet.
Az önkormányzat, valamint intézményei a kölcsönösség és a partnerség szellemében, a lehető
legszélesebb körben együttműködnek civil szervezetekkel. A kooperáció kialakítását épp úgy
kezdeményezhetik a civil szervezetek, mint az önkormányzat és intézményei.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 8. és 15. pontjai alapján, figyelemmel a 73/2018. (IV. 26.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a Civil Stratégia 2018. és 2019. évi megvalósulásáról, valamint az önkormányzat
és a civil szervezetek együttműködésének jó gyakorlatairól szóló beszámolót a melléklet
szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Civil Stratégia alkalmazásának 2020., valamint
a 2021. évi tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2022. március 1.
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. június 25.
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