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CIVIL STRATÉGIA beszámoló

Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 271/2010. (XI. 25.) határozatával
fogadta el Debrecen Megyei Jogú Város Civil Stratégiáját.
Városunk kiemelt figyelmet fordít a civil szervezetekre, melynek köszönhetően elmondhatjuk,
hogy Debrecen és a a civilek és az Önkormányzat kapcsolatára a partnerségen alapuló
kölcsönös együttműködés jellemző. A debreceni civil szervezetek szervesen kapcsolódnak a
város életébe, értékes munkájukkal színesítik azt.
Debrecennek gondoskodó városként kiemelt célja a debreceni civil szervezetek munkájának
segítése, támogatása, mivel így a szervezetek hatékonyabb feladatellátásukkal még jobban
hozzá tudnak járulni a debreceniek igényeinek a kiszolgálásához.
Városunknak fontos a hagyományok ápolása, de ugyanolyan lényeges az innovatív új célok,
ötletek támogatása is, amely az elmúlt két évben a pandémia ellenére sikeresen megvalósult a
szervezetek közreműködésével.
A koronavírus-világjárvány egy olyan újfajta, eddig ismeretlen helyzetet eredményezett, amely
nagy fokú rugalmasságot és innovációt tett szükségessé a szervezetek részéről, új nézőpontba
helyezve a társadalmi felelősségvállalást.
Az elmúlt két évben a Civil Stratégiában foglalt célkitűzések és feladatok 2020. és 2021. évi
megvalósulásáról szóló beszámoló a határozati javaslat mellékletét képezi.
A Civil Stratégia megvalósulását a beszámoló öt fejezetre tagolva mutatja be: partnerség,
támogatások formái, érdekegyeztetés, jó gyakorlatok, rendezvények.
Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2021. február 8. napjától.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 46. § (4) bekezdése szerint: „Veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.)
Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési
önkormányzat képviselő-testülete, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét
maga gyakorolja.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2011. évi CXXVIII. törvény
46. § (4) bekezdése, a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet és a 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet
1. §- a alapján
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7., 8. és 15. pontjai alapján, figyelemmel a 78/2020. (VII. 2.) határozatban foglaltakra
1./ elfogadja a Civil Stratégia 2020. és 2021. évi megvalósulásáról szóló beszámolót a melléklet
szerint.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Civil Stratégia alkalmazásának 2022., valamint
2023. évi tapasztalatairól a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2024. május 31.
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2022. május 19.
Szentei Tamás
osztályvezető

