ELŐTERJESZTÉS
Előterjesztő:

Dr. Papp László polgármester

Tárgy:

Az Antal-Lusztig gyűjteményhez kapcsolódó
döntések meghozatala

Iktatószám:

KULT-59438/2019

Ügyintéző:

dr. Pancsira Emese

Feladatot jelent:

Dr. Papp László polgármester,
Szentei Tamás, a Kulturális Osztály vezetője,
Koroknai Edit, a MODEM Modern Debreceni
Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője,
Dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója
részére

Véleményező bizottságok:

Kulturális Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Törvényességi véleményezés ideje:

2019.03.21

Törvényességi ellenőrzést végezte:

Dr. Kovács Krisztina

Mellékletek:
67/2016 (III. 31.) határozat (1.melléklet)
257/2017 (XI. 23.) határozat (2. melléklet)

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
67/2016. (III. 31.) határozatával döntött az Antal-Lusztig gyűjteményből kiválasztott
műalkotások bemutatására vonatkozó, dr. Antal Péter, mint kölcsönadó, az Önkormányzat,
mint kölcsönvevő, és a Déri Múzeum, mint kezelő között 2016. április 1. napjától 2019.
november 30. napjáig szóló kölcsönzési szerződés (a továbbiakban: kölcsönzési szerződés)
megkötéséről.
A kölcsönzési szerződés módosítása válik szükségessé az alábbiakra tekintettel.
I.
2019-ben lehetőség nyílik arra, hogy a Déri Múzeum az Antal-Lusztig gyűjteményből kiállítást
rendezzen 2019. április 18-ától Budapesten a Hegyvidéki Galériában „A jubileumi kiállítás
keresztmetszete”, valamint 2019 őszén Berlinben, a Magyar Intézetben a „Válogatás Antal
Péter gyűjteményéből” címmel.
A kiállítások jó szakmai hírét viszik Debrecennek, különösen a kiállításokat kísérő katalógusok
nemzetközi színvonalát tekintve. Ezen túl a Déri Múzeum e kiállítások segítségével erősíteni
tudja a hazai és nemzetközi megjelenését. A kiállítások anyagi fedezete a Déri Múzeum
költségvetésében rendelkezésre áll.
Dr. Antal Péter a kiállítások fenti helyszíneken történő megrendezéséhez előzetesen írásban
hozzájárult.
Tekintettel a 2019-ben megvalósuló két, a Déri Múzeum telephelyeként működő Debreceni
Modern és Kortárs Képzőművészeti Kiállítóhelyen (a továbbiakban: Kiállítóhely) kívüli
kiállításra, szükséges a kölcsönzési szerződés e tekintetben történő kiegészítése (módosítása).
II.
A Közgyűlés a 67/2016. (III. 31.) határozat 7./ pontjával javasolta a polgármesternek, hogy a
Déri Múzeum részére közfeladatai ellátása érdekében ingyenes hasznosításba adott, az
Önkormányzat tulajdonában álló, de a Múzeum tagintézményeként működő MODEM Modern
és Kortárs Művészeti Központ muzeális intézmény épületén belül mintegy 60 m2 alapterületű
helyiséget adjon dr. Antal Péter kölcsönadó ingyenes használatába kutatószobaként történő
igénybevétel céljára a kölcsönzési szerződés teljes időtartamára. A 1326/2016. (IV. 13.) PM
határozattal döntés született a kutatószoba Déri Múzeum általi ingyenes használatba adáshoz
történő hozzájárulásról.
A kutatószobában a kölcsönadó által közreműködésre felkért művészettörténész kutató(k)
végzi(k) a gyűjteményből szerkesztett katalógus elkészítéséhez szükséges szakmai
tevékenységüket.
A helyiségnek a 8314/1 hrsz-ú, Debrecen, Hunyadi u. 1-3. szám alatti ingatlan épületén belüli
áthelyezése szükséges, mert a gyakorlatban problémát okoz, hogy a kutatószoba az épületnek a
MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MODEM
Kft.) ingyenes hasznosításában lévő helyiségen keresztül érhető el. A MODEM Kft.
ügyvezetője ezért javasolta a kutatószobának az épületen belüli áthelyezését közvetlenül a
MODEM Kft. raktárkapuja (Hörmann kapu) mellé, így a képek szállítása során közvetlenül
elérhető a kutatószoba. Az áthelyezéssel biztonságosabbá válik a műtárgyak mozgatása,
továbbá az ezzel kapcsolatos felelősségi szabályok is egyszerűsödnek.

Az új kutatószoba helyiség már nem az épület Déri Múzeum vagyonkezelésében lévő területén,
hanem a MODEM Kft. ingyenes hasznosításában álló területrészén található, így azt a
továbbiakban a MODEM Kft. tudja biztosítani dr. Antal Péter részére.
Ezért szükséges a 67/2016. (III. 31.) határozat 7./ pontjának hatályon kívül helyezése, és
módosítani kell a MODEM Kft. feladatainak bővítéséről szóló 257/2017. (XI. 23.) határozat 7./
- a Kft. feladatellátását szolgáló vagyonának biztosításáról szóló – pontját is oly módon, hogy
a MODEM Kft. az ingyenes hasznosításában lévő 3980,35 m2 ingatlanrészből legyen köteles
az újonnan kialakított helyiséget kutatószoba céljára biztosítani dr. Antal Péter részére a
kölcsönzési szerződés időtartamára.
A kutatószobát érintő fenti változásokra tekintettel a kölcsönzési szerződést is módosítani
szükséges.
Az új helyszíneken történő kiállításokra, valamint a kialakított új kutatószobára tekintettel
indokolt, hogy a régi kutatószoba helyiséget és a Kiállítóhelyet a MODEM Kft. ingyenesen
használhassa. A Kiállítóhelyet a MODEM Kft. programozná, a régi kutatószobát pedig
raktározás céljára használná, mivel az új kutatószoba kialakítása miatt csökken a raktáruk.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (10a)
bekezdése alapján a vagyonkezelésbe adott ingatlanok kedvezményes vagy ingyenes közfeladat ellátása céljából történő – használatba való továbbadásához a Polgármester előzetes
véleményének a beszerzése szükséges.
Erre tekintettel a határozati javaslatban a Közgyűlés javaslatot tesz a polgármesternek, hogy
járuljon hozzá a Déri Múzeum ingyenes vagyonkezelésében lévő, korábban kutatószoba céljára
szolgáló helyiségnek és a Kiállítóhelynek a MODEM Kft. részére közfeladat - kulturális
szolgáltatás - ellátása céljára történő ingyenes használatba adásához.
A fentiek alapján szükséges a Déri Múzeum és a MODEM Kft. között – a 8314/1 hrsz.-ú
ingatlanépület üzemeltetéséhez, illetve a kölcsönzési szerződéshez kapcsolódóan a 257/2017.
(XI. 23.) határozat alapján – megkötött együttműködési megállapodás módosítása is, mely
megállapodás-módosítás jóváhagyása a Polgármester hatáskörébe tartozik.
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,
107. §-a, az 1997. évi CXL. törvény 38/A. §-a, a 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése,
valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése és a 7. § (10a)
bekezdése alapján, figyelemmel a 67/2016. (III. 31.) és a 257/2017. (XI. 23.) határozatokban
foglaltakra
1./ kezdeményezi a kölcsönzési szerződés kötéséről az Antal-Lusztig gyűjteményből
kiválasztott műalkotások bemutatásáról szóló 67/2016. (III. 31.) határozat (a továbbiakban:
Határozat) alapján dr. Antal Péter kölcsönadó, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
kölcsönvevő, és a Déri Múzeum kezelő között megkötött kölcsönzési szerződés kiegészítését
azzal, hogy 2019. évben a Déri Múzeum a Debreceni Modern és Kortárs Képzőművészeti
Kiállítóhelyén kívüli helyszíneken rendez kiállítást a kölcsönzési szerződés hatálya alá tartozó
műalkotásokból.
2./ Hatályon kívül helyezi a Határozat 7./ pontját.
3./ Módosítja a MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: MODEM Kft.) feladatainak bővítéséről szóló 257/2017. (XI. 23.) határozat 7./
pontját az alábbiak szerint:
„7./ Az 1./ és az 5./ pontban foglalt döntésekre tekintettel ingyenes hasznosításba adja a
MODEM Kft. részére a 8314/1 hrsz-ú, 4026 Debrecen, Hunyadi János utca 1-3. szám alatti
4556,35 m2 nagyságú felülépítményből 3980,35 m2 ingatlanrészt és a feladatellátáshoz
szükséges ingókat azzal, hogy köteles a Déri Múzeum részére biztosítani egy irodát, továbbá
dr. Antal Péter kölcsönadó részére ingyenesen egy helyiséget kutatószobaként történő
igénybevétel céljára a dr. Antal Péter, mint kölcsönadó és az Önkormányzat, mint
kölcsönvevő, valamint a Déri Múzeum, mint kezelő között megkötött kölcsönzési szerződés
időtartamára. A helyiségben a kölcsönadó által felkért művészettörténész kutató(k) végzik a
katalógus elkészítéséhez szükséges szakmai tevékenységüket.”
4./ Felkéri a MODEM Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon a 3./ pont szerinti használatba
adási szerződés megkötéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: a MODEM Kft. ügyvezetője
5./ Javasolja a Polgármesternek, hogy járuljon hozzá az Önkormányzat tulajdonában álló és a
Déri Múzeum ingyenes vagyonkezelésében lévő 8314/1 hrsz-ú, 4026 Debrecen, Hunyadi János
utca 1-3. szám alatti épület földszintjén található, korábban kutatószoba céljára szolgáló
helyiségnek és a kiállítóhelynek a MODEM Kft. részére közfeladat – kulturális szolgáltatás –
ellátása céljára történő ingyenes használatba adásához az 1./ pont szerinti kölcsönzési szerződés
időtartamáig.

6./ A 2./-5./ pontban foglalt döntésre tekintettel felkéri a MODEM Kft. ügyvezetőjét és a Déri
Múzeum igazgatóját a 257/2017. (XI. 23.) határozat 14./ pontja alapján közöttük létrejött
együttműködési megállapodás módosítására, és terjesszék azt jóváhagyásra a polgármester elé.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: a megállapodás-módosítás megkötéséért: az érintett szervezetek vezetői
a megállapodás-módosítás jóváhagyásáért: a polgármester
7./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy készítse elő a kölcsönzési szerződés
módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a kölcsönzési szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: előkészítésért:
aláírásért:

a Kulturális Osztály vezetője
a polgármester

8./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Déri Múzeum
igazgatóját, a MODEM Kft. ügyvezetőjét, valamint dr. Antal Pétert értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2019. március 21.

Dr. Papp László
polgármester

