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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 feladatainak ellátása körében az előadóművészeti 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 Csokonai Színházzal is.
A fenntartói megállapodás 7. pont 7.3. alpontja értelmében a Színház az Önkormányzat
Közgyűlésének illetékes bizottsága számára évente beszámolót készít az előző évad
teljesítéséről, melyet a bizottság ülésén ismertet.
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
elmúlt évadjának művészeti évadbeszámolóját.
A Színház a jelen előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező beszámolót az
előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.)
Korm. rendelet 6. melléklete szerinti művészeti évadbeszámoló alapján készítette el, melyet az
Önkormányzat augusztus 10-ig küldött meg a kijelölt szervnek.
A Színház a 2018/2019-es évadot Európai évadként hirdette meg, melynek célja az volt, hogy
az európai drámairodalmat minél szélesebb spektrumban mutassa be a debreceni közönségnek.
Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítottak a magyar drámákra is, melynek keretében három
ősbemutatót is láthattak a nézők. A drámán kívül azonban a műfajok széles skáláját mutatta be
a Színház a musicaltől kezdve a fekete komédián, a vígoperán, a vígjátékon át a zenés
mesejátékig.
Folytatták a fiatalok színház iránti érzékenyítését szolgáló Csokonai Ifjúsági Programot, melyet
drámaórákkal és feldolgozó foglalkozásokkal bővítettek.
Ismét nagy sikerrel zárultak a Színház által szervezett fesztiválok, a II. MagdaFeszt és a
XIII. DESZKA Fesztivál.
Ezen kívül a Színház is eredményesen vett részt fesztiválokon, a Vidéki Színházak Fesztiválján
a legjobb előadásnak, Brassóban a legjobb rendezésnek, míg a POSZT-on a legjobb jelmeznek
és a színészzsűri által odaítélt legjobb férfi alakításáért járó díjat kapta.
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.
§ (7) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Csokonai Színház között létrejött fenntartói megállapodásra:
1./ elfogadja a Csokonai Színház 2018/2019-es évadbeszámolóját a melléklet szerint.
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. szeptember 12.

Szentei Tamás
osztályvezető

