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Tisztelt Bizottság!
Az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 3. § (5) bekezdése alapján a fenntartó az
előadó-művészeti szervezetet művészeti évadterv benyújtására nem kötelezheti, annak előzetes
minősítésére, elfogadására, továbbá fenntartói feladataink ellátása körében az előadó-művészeti
szervezet működésével összefüggésben művészeti, esztétikai elvárások érvényesítésére nem
jogosult.
Az Emtv. 16. § (2) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) újabb fenntartói megállapodásokat kötött 2019. január 1. és
2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az önkormányzati fenntartású előadóművészeti intézményekkel, így a Kodály Filharmónia Debrecennel is.
A fenntartói megállapodás 7. pont 7.1. alpontja értelmében a Kodály Filharmónia Debrecen az
Önkormányzat Közgyűlésének illetékes bizottsága számára évente, minden év április 30-ig
elkészíti a következő évad művészeti, közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről,
évadtervéről szóló tájékoztatót, melyet a bizottság ülésén ismertet.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma újabb 3 évre szóló, 2019. január 1-től 2021. december
31-ig tartó közszolgáltatási szerződést kötött a Kodály Filharmonikusokkal és a Kodály
Kórussal.
Az intézmény az évadterv összeállításánál figyelemmel volt a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítésére.
A 2019/2020-as évadban repertoárra kerülő magyar művek: Liszt Ferenc – Ferruccio Busoni:
Spanyol rapszódia, valamint Liszt Ferenc: Magyar fantázia, De Profundis és Haláltánc.
A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus több székhelyen kívüli koncertet is tervez. A
Filharmonikusok többek között fellép majd Nagyváradon, Skopjeban, Budapesten, Pécsett,
Miskolcon és Nyíregyházán, a Kodály Kórus Padenbornban, Budapesten több alkalommal,
illetve Kelet-Magyarország nagyvárosaiban.
Az évadstruktúrában több változás is lesz a 2019/2020-as évadban. A Kodály Kórus két a
capella koncertje már nem csak a bérletekhez kapcsolódóan lesz látogatható, hanem önállóan
is válthatók rá jegyek. A Kodály Filharmonikusok az idei évadban új, háromelőadásos
kamarasorozatot indít, melyek lehetőséget adnak a zenekarnak új helyszínek felfedezésére,
valamint új közönség megszólítására. Új bérlettípusként jelenik meg a Mozaik bérlet, melyben
három a capella és három kamarazenekari előadás választható.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 60. § (7) bekezdés e) pontja alapján a Kulturális
Bizottság tudomásul veszi az önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti intézmények
következő évadjának művészeti, közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, művészeti
programjáról szóló tájékoztatóját.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZAT I JAVASLAT

A Kulturális Bizottság
a Kulturális Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet
60. § (7) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Kodály Filharmónia Debrecen által megkötött fenntartói megállapodások
7. pont 7.1. alpontjára
1./ tudomásul veszi a Kodály Filharmónia Debrecen 2019/2020-as évadtervéről szóló
tájékoztatóját.
2./ Felkéri – a Jegyző útján – a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Bizottság döntéséről az
intézmény vezetőjét tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Debrecen, 2019. június 12.

Szentei Tamás
osztályvezető

