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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 231/2018. (XII. 20.) határozatában
javasolta a Cívis Ház Zrt.-nek, hogy a tulajdonában lévő Debrecen, Piac u. 28/A. szám alatt
található 276 m2 alapterületű ingatlant adja ingyenesen hasznosításba a Hit Gyülekezete részére
2019. január 1. napjától határozatlan időtartamra közfeladat – kulturális szolgáltatás, helyi
közművelődési tevékenység támogatása, ifjúsági ügyek, valamint egészséges életmód segítését
célzó szolgáltatások – ellátása céljából. A Cívis Ház Zrt. és a Hit Gyülekezete 2019. március
01-napjával haszonkölcsön szerződést kötött határozatlan időre.
A Kulturális Bizottság 2018. december 17-i ülésén kérte, hogy az ingatlan hasznosításba vételét
követően a Hit Gyülekezete tájékoztassa a bizottságot az ingatlanon tervezett tevékenységekről.
A Hit Gyülekezete tájékoztatása alapján a Restart DBRCN Rendezvénytér (a továbbiakban:
rendezvénytér) létesítésének célja Debrecen belvárosában a XXI. század igényeit kiszolgáló,
kortárs, a keresztény-, családi- és nemzeti értékeket közvetítő közösségi tér kialakítása.
A rendezvénytér korszerű kialakítása érdekében a helyiség műszaki és statikai felmérése
megtörtént és jelenleg a belsőépítészeti munkálatok tervezése zajlik, ezt követően kerül sor a
közösségi tér felújítási tervének engedélyeztetésére, valamint a felújítás megvalósítására.
A rendezvénytér olyan közösségi teret biztosít a fiatal korosztályok számára, amely a
keresztény és nemzeti értékeket, valamint a hagyományos családmodellt közvetíti, népszerűsíti
a következő program által:
Keresztény értékek közvetítése:
- baráti és családi kapcsolatok építése,
- hit, mint tradicionális értékrend népszerűsítése,
- a Biblia népszerűsítése,
- önismereti tréningek szervezése,
- drogprevenció, internethasználattal kapcsolatos előadások tartása.
Hagyományos családmodell népszerűsítése:
- párválasztási tanácsadás,
- előadások családtervezés, gyermeknevelés és konfliktuskezelés témákban,
- családi, gyermek- és nyugdíjasnapok,
- kommunikációs tréningek,
- egyéni és csoportos tanácsadások,
- pénzügyi és gazdálkodási tanácsadások,
- egészséges életmóddal kapcsolatos programok, előadások,
- pályaorientációs tanácsadás,
- közösségi és csapatépítési programok.
Nemzeti értékek közvetítése:
- nemzeti identitást erősítő programok, előadások,
- kapcsolatok építése külhoni magyar ifjúsági csoportokkal.
A DMJV Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.)
önkormányzati rendelet 60. § (6) bekezdése alapján a Kulturális Bizottság figyelemmel
kísérheti a kultúra területén működő civil szervezetek kezdeményezését, tevékenységét.
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 az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60.
§ (6) bekezdése alapján
1./ elfogadja a Hit Gyülekezete (székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69. szám) tájékoztatását
az ingyenesen hasznosításba vett ingatlanon tervezett tevékenységéről.
2./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a tájékoztatás elfogadásáról a Hit Gyülekezete
hivatalvezetőjét értesítse.
Határidő:
azonnal
Felelős:
az értesítésért: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 30.

Szentei Tamás
osztályvezető

