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Tisztelt Közgyűlés!
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. § (3) bekezdése értelmében azt az előadóművészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek –
több feltétel teljesülése mellett – az Emtv. szerinti közszolgáltatási szerződése van helyi
önkormányzattal, valamint a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött
művészeti, kulturális szerepe, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma és művészeti
értéke az állami támogatási és az önkormányzati fenntartói vagy támogatási szerepvállalást
egyidejűleg és tartósan indokolja.
Az Emtv. 13. §-a szerint az állam, illetve az önkormányzat az előadó-művészeti szolgáltatások
tartós biztosítására nyilvántartott előadó-művészeti szervezettel kormányrendelet szerinti
tartalommal és feltételekkel legalább három évre előadó-művészeti közszolgáltatási
szerződést köthet. A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit az előadó-művészeti
szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.15.) Korm.rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 10.§ (1) bekezdése határozza meg.
A Szent Efrém Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) az Emtv. rendelkezései
alapján az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/293 nyilvántartási számon
nyilvántartásba vett, nem állami és nem önkormányzati fenntartású előadó-művészeti
szervezet (nyilvántartás a 2008. évi XCIX. törvény 7. § (4) bekezdés szerint). A nyilvántartás
alapján az előadó-művészeti szervezet tevékenységének jellege szerint énekkar. Alapító
okirata szerint többek között feladata, hogy a kulturális közhasznú tevékenysége körében
elsősorban előadó-művészek, együttesek támogatásával, továbbá komolyzenei hangversenyek,
liturgikus zenés szolgáltatások szervezésével és támogatásával hozzájáruljon a közművelődést,
a komolyzenei kultúra ápolását és az ismeretterjesztést szolgáló közfeladat ellátásához. A Szent
Efrém Férfikar (a továbbiakban: Férfikar) az Alapítvány keretein belül működik.
A Férfikar 2002-ben alakult meg, alapítója és művészeti vezetője a Liszt-díjas Bubnó Tamás,
Magyarország Érdemes Művésze. A Férfikar világszínvonalú együttes, az ortodox egyházi zene
első számú hazai képviselője. Az utóbbi években hazánk egyik legnépszerűbb vokális
együttesévé vált, a debreceni kórusélet rendszeres, visszatérő résztvevője. Minden évben közös
koncertet ad a Görögkatolikus Egyház által fenntartott Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei bázisaként működő Lautitia
Kóruscsaláddal. Állandó fellépője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, a pannonhalmi Arcus
Temporum Fesztiválnak, a Bartók Rádió ArTrium sorozatának, az Ars Sacra Fesztiválnak, a
Művészetek Völgyének, a Budapesti Fesztiválzenekar által szervezett Maratonnak, a Pozsonyi
Pikniknek és a Zempléni Fesztiválnak. Nemzetközi sikerei 2006-ban kezdődtek, azóta a
Férfikar világszínvonalú együttessé nőtte ki magát. Gyakori zenei kísérője a magyar
Görögkatolikus Egyház rendezvényeinek, rendszeresen közreműködik istentiszteleteken,
egyházzenei hangversenyeken. Repertoárjukon a liturgikus zeneművek mellett meghatározóan
jelen vannak a kortárs magyar zeneművek is. Külföldön nagy sikert arattak a Bartók Béla összes
férfikari művét bemutató koncertjeik.
Az Alapítvány célja a kiemelt előadó-művészeti státusz megszerzése, ennek érdekében szeretne
közszolgáltatási szerződést kötni Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mely a
város számára is előnyös. A Férfikar belföldi és külföldi szereplései során egyaránt feltünteti
városunk nevét és szívesen közreműködik a Debrecen brand erősítésében. Az együttműködés a
város azon törekvését is erősíti, hogy a jövőben Európában is a kórusmuzsika fellegváraként
ismerjék Debrecent.

A művészeti vezető tájékoztatása szerint a kiemelt előadó-művészeti szervezetté nyilvánítás
Emtv. szerinti és a Kormányrendelet 4. melléklete szerinti személyi és tárgyi feltételei
fennállnak.
A közszolgáltatási szerződésben az Alapítvány többek között vállalja, hogy a Férfikar évente
maximum 4 alkalommal térítés nélkül (azaz fellépti díj és bevétel nélkül) fellép az
Önkormányzat felkérésére, melynek helyszíne elsősorban Debrecen, évente 8-10 interaktív
iskolai ifjúsági előadást ad valamely helyi oktatási intézményben, valamint megrendezi az
Orientale Lumen – Kelet Világossága koncertsorozat 3 koncertjét Debrecenben.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, a
2008. évi XCIX. törvény 13. §-a, valamint a 428/2016. (XII.15.) Korm. rendelet 10.§ (1)
bekezdése alapján
1./ közszolgáltatási szerződést köt 2020. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő
időtartamra a Szent Efrém Közhasznú Alapítvánnyal (székhelye: 1115, Budapest Tétényi köz
9. 1/1., képviseli: Bubnó Tamás kuratóriumi tag), mint nyilvántartásba vett előadó-művészeti
szervezettel a melléklet szerint.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pont szerinti közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a döntésről a Szent Efrém Közhasznú
Alapítvány képviselőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2019. november 21.

Dr. Papp László
polgármester

