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Tisztelt Kulturális Bizottság!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot írt
ki 2019. április 26-ai beadási határidővel az alábbiak szerint.
1. Civil Alap
Pályázni Debrecen város életében résztvevő civil szervezeteknek, egyházi szervezeteknek
lehetett elektronikusan az alábbi kategóriákban:
1. Kertségi, lakótelepi közösségépítő programok támogatása, amelyek a településrészen
tevékenykedő civil szervezet és az ott élők közreműködésével valósulnak meg, és erősítik az
adott városrészükhöz való kötődést.
2. Kulturális alapellátást, vagy társadalmi esélyegyenlőséget és felelősségvállalást erősítő
tevékenységet végző civil szervezetek működési támogatása.
Az 1. kategóriában 18 db, a 2. kategóriában 47 db, így összesen 65 db pályázat érkezett.
A pályázatok formailag megfelelőek voltak. A kérelmet benyújtó szervezetekre vonatkozó
kimutatást a határozati javaslat 1. és 2. melléklete tartalmazza.
2. Kulturális Alap
Pályázni a városban élő és a várossal aktív kapcsolatot tartó előadóművészeknek,
alkotóművészeknek, tudományos kutatóknak, művészeti csoportoknak, a városban működő
kulturális intézményeknek, szakmai szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak,
gazdasági társaságoknak lehetett elektronikusan az alábbi kategóriákban:
1. Debrecen nemzetközi láthatóságának növelését elősegítő művészeti programok támogatása.
2. Közösségi részvételen alapuló, kulturális projektek támogatása, amelyek a lakosok
önképzésére, egyéni kreativitására alapoznak, alkotó tevékenységekhez kapcsolódnak (pl.:
közösségi színház, alkotóműhelyek, összművészeti fesztiválok).
3. Debrecenhez fűződő művészeti és tudományos kiadványok megjelenésének támogatása.
Az 1. kategóriában 10 db, a 2. kategóriában 28 db, a 3. kategóriában 8 db, így összesen 46 db
pályázat érkezett. A pályázatok formailag megfelelőek voltak. A kérelmet benyújtó
szervezetekre vonatkozó kimutatást a határozati javaslat 3., 4. és 5. melléklete tartalmazza.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.
21.) rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 18. §-a alapján:
„(1) Az önkormányzat a központi kezelésű feladatai között megtervezett, pályázati úton vagy
pályázati rendszeren kívül nyújtható, működési vagy felhalmozási célú, vissza nem térítendő
vagy visszatérítendő pénzbeli támogatást támogatási szerződés alapján folyósítja a
támogatottak részére.
(2) Amennyiben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási szerződés megkötését megelőzően a polgármester jogosult a
támogatási döntést meghozni. Nem szükséges a polgármester külön döntése abban az esetben,
ha az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett, az (1) bekezdésben

meghatározott, pályázati rendszeren kívüli pénzbeli támogatás összegét rögzítő kiadási
előirányzat megnevezése tartalmazza a támogatott szervezet nevét.
(3) Az e rendeletben megtervezett Civil, Kulturális és Ifjúsági „Alap” (5. melléklet 18. cím)
kiadási előirányzatának legfeljebb 70%-a pályázati úton kerülhet felhasználásra. A
fennmaradó kiadási előirányzat terhére a polgármester pályázati rendszeren kívül, egyedi
támogatások odaítélésről dönthet.”
A Költségvetési rendelet 7. § (2) bekezdése alapján:
„(2) Amennyiben a költségvetés végrehajtása során, év közben olyan alapítványt kíván az
önkormányzat támogatni, amelynek támogatása a költségvetési rendeletben nem került
betervezésre az (1) bekezdés szerint, az alapítvány támogatásával kapcsolatos fedezet
biztosításáról a polgármester dönt a 15. §-ban foglalt szabályok szerint, a támogatási döntést
pedig a Közgyűlés jogosult meghozni. Ha alapítvány által az önkormányzat számára felajánlott
forrás átvételére kerülne sor, az előirányzat-módosításról a Közgyűlés jogosult dönteni.”
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati
rendelet 60. § (7) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint a Kulturális Bizottság közreműködik
a feladatköréhez tartozó önkormányzati támogatási rendszer működtetésében.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot a Határozati javaslatban foglaltak
elfogadására.

H a t á r o z a t i j a v a s l a t:
A Kulturális Bizottság
a Kulturális Bizottság elnökének előterjesztésére a 3/2019. (II. 21.) rendelet önkormányzati
rendelet 7. § (2) bekezdése és 18. §-a, az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (7)
bekezdés c) pontja alapján
1./ megtárgyalta a Civil Alapra benyújtott kérelmeket és javasolja a polgármesternek alapítványok esetében a Közgyűlésnek, - hogy az 1. és 2. mellékletben a „Javasolt támogatás”
oszlopban szereplő összegekkel hozzon támogatási döntést.
2./ Megtárgyalta a Kulturális Alapra benyújtott kérelmeket és javasolja a polgármesternek alapítványok esetében a Közgyűlésnek, - hogy a 3., 4. és 5. mellékletben „Javasolt támogatás”
oszlopban szereplő összegekkel hozzon támogatási döntést.
3./ Felkéri a Jegyző útján a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság javaslatáról
tájékoztassa a polgármestert és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: azonnal
Felelős: Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. május 22.

Dr. Mazsu János
elnök

