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Tisztelt Közgyűlés!
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 16. § (4) bekezdése alapján, ha az
önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges
forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az Önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre
vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig.
Ugyanezen § (5) bekezdése alapján a Kormány a kérelmeket megvizsgálja, és határozatban dönt
a közös működtetésről.
Az önkormányzati fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetése
kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében
a közös működtetésre irányuló kezdeményezés határideje a kérelmezett közös működtetés
megkezdése évének március 1. napja.
A Közgyűlés a 2/2020. (I. 23.) határozatában arról döntött, hogy kérelmet nyújt be
Magyarország Kormányához az Önkormányzat fenntartásában álló Csokonai Színház, valamint
Vojtina Bábszínház állami és önkormányzati közös működtetése érdekében. A Kormány a
1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozatában egyetértett a közös működtetéssel. Mindezek alapján
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Önkormányzat határozott
idejű, 2021. december 31. napjáig tartó közös működtetési megállapodást (a továbbiakban:
Megállapodás) kötött mindkét intézményre vonatkozóan külön-külön.
A közös működtetéssel az EMMI átlátható, kiegyensúlyozott színház-finanszírozási formát
kívánt megvalósítani, amely stabil fenntartást teremt, ugyanakkor garantálja a színházak
művészeti szabadságát.
A Megállapodások alapján az EMMI a Csokonai Színház alapműködésére évente 671.620.000
forint, a Vojtina Bábszínház alapműködésére évente 171.000.000 forint költségvetési
támogatást biztosít.
A Megállapodások értelmében az Önkormányzat vállalta, hogy fenntartói jogainál fogva
érvényesíti, hogy a színházak az állami támogatás meghatározott részét beépülő bérfejlesztésre
használják fel.
A Megállapodások 9. pontjában foglaltak szerint a fenntartó kezdeményezheti a Kormány
döntését új megállapodás megkötése érdekében.
Figyelemmel arra, hogy a 2/2020. (I. 23.) határozat alapján kötött megállapodások 2021.
december 31. napjáig szólnak, indokolt újabb kérelmet benyújtani a Kormányhoz a Csokonai
Színház és a Vojtina Bábszínház közös működtetésére.
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 polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a
2008. évi XCIX. törvény 16. § (4) bekezdése, valamint a 368/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
1. §-a alapján,
1./ kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában álló
a) Csokonai Színház (székhely: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1., képviseli: Gemza László
Péter igazgató), valamint
b) Vojtina Bábszínház (székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 13., képviseli: Asbóth Anikó
igazgató)
állami és önkormányzati közös működtetése érdekében.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti kérelmeket készítse elő és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.

Határidő:

azonnal

Felelős:

az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2021. december 9.

Dr. Papp László
polgármester

