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Tisztelt Közgyűlés!
I. A Fölszállott a páva című tehetségkutató műsor résztvevőinek elismerése
Debrecen a történelem folyamán mindig is jelentős befolyással volt a nemzet kulturális életére.
Hagyományaink, a nemzedékeken át felhalmozódó kulturális értékeink meghatározó szerepet töltenek
be városunk megítélésében, mindennapi életében.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata minden évben komoly erőfeszítéseket tesz annak
érdekében, hogy támogassa, ösztönözze a helyi kulturális élet szereplőit. Az ő szakmai munkájuk
ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a több évszázadnyi tudás a jövő generációi számára is elérhető
legyen. Ezt pedig a hagyományok ápolása mellett innovatív eszközökkel lehetséges elérni, amit a város
folyamatosan ösztönöz elismerések, ösztöndíjak formájában, illetve közvetlenül anyagilag is támogat
az éves költségvetési rendeleteiben.
A média vélemény- és image-formáló szerepe elvitathatatlan. Komoly hatása van egy városról kialakult
kép tekintetében annak, ha egy-egy műsor állandó szereplője, fellépője Debrecent is képviseli. A
Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató műsor döntőjében a 2018. évben a Kárpát
medencéből Debrecent - egyedüliként - három kategóriában is képviselte fellépő.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes, a Pendely Énekegyüttes, valamint Majer Tamás néptáncos
eredményes szereplése Debrecennek is jelentős siker. Elhivatottságuk mindannyiunk számára
példamutató és elismerésre méltó, ezért a Debreceni Hajdú Táncegyüttes és a Pendely Énekegyüttes
részére bruttó 2-2 millió forint, Majer Tamás részére pedig nettó 1 millió forint összegű elismerést
javaslok a Fölszállott a páva című műsorban elért sikereikre, valamint Debrecen hírnevének
öregbítésére tekintettel.
A Debreceni Hajdú Táncegyüttes és a Pendely Énekegyüttes alapítványi formában működik, részükre
anyagi forrás átadása – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 42. § 4. pontja alapján – a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, míg
Majer Tamás néptáncos esetében az elismerésről való döntés az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján a polgármester, mint kötelezettségvállaló hatáskörébe tartozik.

II. A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatása
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 1991-ben kezdte működését,
azzal a szándékkal, hogy ösztönözze és támogassa a város kulturális és tudományos életében
meghatározó szerepet játszó alkotóművészek, tudományos szakemberek tevékenységét,
elősegítse Debrecen szellemi értékeinek gyarapítását.
Az alapítvány hagyományaihoz híven, a Himnusz szatmárcsekei megírásának évfordulóján, a
Magyar Kultúra Napján adja át díjait és alkotói ösztöndíjait. A „Debrecen Kultúrájáért Díj”
egyéni teljesítményért, a társadalom- és természettudományok, a kulturális élet, az irodalom, a
művészetek (a zene, a tánc, a színház, a képző- és iparművészet, az építőművészet, a film- és
fotóművészet) terén művészi színvonalú alkotó tevékenységért; a közművelődés területén
éveken keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munkáért; valamint átfogó életmű
elismeréseként adományozható.
A Debrecen Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriuma 2019. január 8-án döntést hozott a Debrecen
Kultúrájáért Díj odaítéléséről. A Kuratórium - tekintettel arra, hogy több kiemelkedő művészeti

tevékenységet folytató és kimagasló eredményt elérő magánszemélyre érkezett felterjesztés - három
fő részére adományozza a díjat, ami 2019. január 22-én kerül átadásra ünnepélyes keretek között. A
díjak átadásához az Alapítványnak 400.000 Ft támogatásra van szüksége.
Az adományok és a támogatás kifizetése a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2018. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 42/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet alapján történik.
A Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja alapján a helyi önkormányzatnak a helyi közfeladatok körében
ellátandó feladata az előadó-művészeti szervezet támogatása, a 42. § 4. pontja alapján a képviselőtestület át nem ruházható hatásköre az alapítványok részére történő forrásátadás.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat:
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a 42. § 4. pontja, a 2011. évi CXCV. törvény
36.§ (7) bekezdése, a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 52.§ (1) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése
alapján
1./ a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató műsor döntőjében elért eredményére
tekintettel adományt nyújt
a) a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány (ny.sz.: 09-01-0000073, székhely: 4025
Debrecen, Hatvan utca 32.) részére bruttó 2.000.000 Ft értékben;
b) a „Zenei Nevelésért” Alapítvány (ny.sz.: 09-01-0000266, székhely: 4024 Debrecen, Vár utca
1.) részére bruttó 2.000.000 forint értékben.
2./ Javasolja a polgármesternek, hogy a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató
műsor döntőjében elért eredményére tekintettel Majer Tamás néptáncos részére nettó 1.000.000
forint összegű elismerést nyújtson.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

3./ Támogatási szerződést köt működési célú, vissza nem térítendő támogatás nyújtására bruttó
400.000 Ft. összeg erejéig a Debrecen Kultúrájáért Alapítvánnyal (ny.sz.: 09-01-0000128, székhely:
4024 Debrecen, Piac utca 20.).
4./ Az 1./-3./ pontokban foglalt adományok és támogatás összegét a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletéről szóló 4/2018. (II.
22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelet alapján
biztosítja.
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintetteket tájékoztassa,
gondoskodjon az adományozási szerződések illetve a támogatási szerződés (a továbbiakban együtt:
szerződések) előkészítéséről, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a tájékoztatásért és a szerződések előkészítéséért: a Kulturális Osztály vezetője
a szerződések aláírásáért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.
Debrecen, 2019. január 15.
Dr. Papp László
polgármester

