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Tisztelt Közgyűlés!
A Debrecen város kulturális rendszereiben jelenleg zajló fejlesztéseknek köszönhetően,
valamint a D2030 fejlesztési programban tervezett hangversenyterem-operaház beruházás
mentén a város jelentősége a magyar klasszikus zenei életben még tovább növekszik. Az új
zeneművészeti központot javarészt a város két hivatásos klasszikus zenei együttese, a Kodály
Filharmonikusok és a Kodály Kórus fogja élettel megtölteni, így a következő években a város
zenei életének vezetői számára a legfontosabb felelősség és feladat az, hogy Debrecen szakmai
és egzisztenciális tekintetben is vonzó életpályát kínáljon a fiatal zeneművészeknek. Mindez
különösen fontos annak fényében, hogy rövid időn belül két teátrumi játszóhelyen fog igény
jelentkezni – a zenés színházi funkciók fundamentumát képező – szimfonikus zenekari
feladatokra.
A Kodály Filharmónia pandemia előtti, évről évre fejlődő mutatószámaiból adódóan, és a város
kulturális stratégiájában betöltött kulcsszerepe miatt a szervezet működtetésének lehető
leghatékonyabb módjára kell törekedni. Az országos előadó-művészeti szegmens
kulcsszereplői az elmúlt években sorra alakultak át költségvetési szervből nonprofit gazdasági
társasággá, hiszen versenytársaik is a gyors piaci reagálás képességét tartják szem előtt.
Ki kell ugyanis mondani, hogy az előadóművészeti terület előtt álló legfontosabb kihívás
országosan immár a munkaerő-piacon való sikeres érvényesülés, melynek jelentőségét a
Debreceni Zenei Tanács alakuló ülésén is aláhúzták a tagszervezetek vezetői is.
Számos példa mutatja az országban a Concerto Budapesttől a Miskolci Szimfonikus Zenekarig,
a nonprofit kft. szervezeti forma a gördülékeny működtető háttér, ami lényegesen
hatékonyabban szolgálja ki azokat a feladatokat, amelyek a Kodály Filharmónia és a város zenei
életének koncentrált fejlesztéséhez szükségesek.
Az önálló, üzleti terv alapú gazdálkodás alapfeltételként jelenik meg a Kodály Filharmóniához
került két új feladatellátás: a Kodály Zenei Versenyek és Bartók Béla Nemzetközi
Kórusverseny tekintetében is, amelyek tekintetében a Kodály Filharmóniának nem csak a
zeneművészet, hanem a rendezvényszervezés munkaerőpiacán is sikeresen kell helyt állnia.
A Kodály Filharmónia jelentős hazai és nemzetközi hangversenyszámaira, nézőszámaira
vonatkozóan további növekedés várható, ahogy a management fókusz szempontból és
gazdaságilag is lényegesen hatékonyabb helyzetbe kerülhet a lassan 100 éves Kodály
Filharmonikusok és az idén 50 éve hivatásos Kodály Kórus.
A működtetés fentiekben vázolt átalakításával a nemzetközi zenei versenyek, zenés színházi
alapfeladatok és fesztiválok, valamint minden további tervezett kulturális fejlesztés
kiszolgálása is rugalmasabb és kedvezőbb kontextusba kerül.
Összegzésként elmondható, hogy a költségvetési szervek működésére, gazdálkodására
vonatkozó alapvetően kógens előírás helyett a gazdasági társasági forma a diszpozitív polgári
jogi jogelvek mentén egy rugalmasabb, a piaci viszonyokhoz alkalmazkodóbb működési és
gazdálkodási forma kialakítását teszi lehetővel, melynek keretében:
- a tulajdonos a létesítő okiratban szabadon meghatározhatja, hogy milyen jogokkal
ruházza fel az ügyvezetőt,
- a közszolgáltatási szerződésben pontosan rögzíthető az elvárt feladat mennyiségi és
minőségi követelménye,
- az üzleti terv rögzíti a társaság éves kiadási és bevételi tervszámait,

-

a kontrolling rendszer év közben már ellenőrzi, hogy az üzleti tervnek megfelelően
gazdálkodik-e a társaság, lehetőség van a beavatkozásra a folyamatokba, ha szükséges,
könyvvizsgáló aktív közreműködése is segíti a társaság szabályszerű működését,
a hatályos jogszabályok és a támogatási szerződések rögzítik, hogy hogyan kell
felhasználni, elszámolni, nyilvántartani a támogatásokat,
a támogató rendszeresen ellenőrzi a támogatás felhasználást,
a teljesítményértékelés rendszerével az ügyvezető, rajta keresztül a társaság többi
vezetője közvetlenül ösztönözhető a költségek csökkentésére és a saját bevételek
növelésére, további pályázati és támogatási források bevonására, ezáltal csökkentve az
önkormányzati támogatás összegét,

A megalakítani kívánt társaság három divíziót fog működtetni:
1. a Kodály Filharmonikusok Debrecent,
2. a Kodály Kórus Debrecent, és
3. a város zeneművészeti feladatait összefogó produkciós igazgatóságot, mely a
hangversenyélet koordinációján felül a nemzetközi zenei versenyek és fesztiválok
programszervezője is.
A fenti indokokra tekintettel a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatójának kezdeményezésére
a kulturális feladatellátását érintő döntések meghozataláról szóló 3/2021. (VI. 24.) határozat 10.
pontjában a Közgyűlés kinyilvánította azon szándékát, hogy a Kodály Filharmónia Debrecent
2022. január 1. napjával gazdasági társaságként kívánja működtetni. Annak érdekében, hogy a
megszűnő költségvetési szerv feladatainak és munkavállalóinak átadás-átvétele zökkenőmentes
legyen indokolt, hogy a nonprofit gazdasági társaságot az Önkormányzat 2021. október 1.
napjával megalapítsa.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezik a
gazdasági társaság alapításának feltételeiről.
Javaslom, hogy az új gazdasági társaság Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság néven kerüljön létrehozásra, székhelye a 4025 Debrecen, Simonffy utca
1/C. szám legyen. Az ingatlan a Cívis Ház Zrt. tulajdonában van, így szükséges a székhelyként
történő bejegyzéshez való hozzájárulása.
Az új társaság főtevékenységeként a TEAOR 9001 számú – Előadó-művészet megnevezésű
tevékenységi kört javaslom megjelölni.
Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek
fellobogózásáról szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja
szerint nem engedélyköteles a Közgyűlés által alapított gazdasági társaságok esetében a
„Debrecen” név használata.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
4. § (5) bekezdése szerint a történelem kiemelkedő személyiségének nevét a
Bölcsészettudományi Kutatóközpont engedélyével, olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak
jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a cégnévben szerepeltetni.
A Kodály név cégnévben történő felhasználásához a jogosult hozzájárulásának beszerzése
folyamatban van.

Célszerű, hogy az ügyvezető Somogyi-Tóth Dániel legyen 2021. október 1. napjától 2026.
január 31. napjáig, aki megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látná el tevékenységét
2021. december 31. napjáig.
Az új társaság megalapításának további feltétele a 3 millió forint összegű törzstőke biztosítása
a Ptk. 3:10. §-a alapján, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet
kötelező.
A Társaság alapító okiratát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét
képezi.
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 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.
Fentiekre figyelemmel kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy 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 2013. évi V. törvény 3:4-10. §-a, 3:21. § (3) bekezdése, 3:26. § (1)-(4) bekezdései, 3:109. §
(1)-(2) és (4) bekezdése, 3:121.§-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a
24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján
1./ megalapítja a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot
(székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1/C. szám, a továbbiakban: Társaság) 2021. október
1. napjával és elfogadja az alapító okiratát a melléklet szerint.
2./ Kijelöli a Társaság első ügyvezetőjének Somogyi-Tóth Dánielt 2021. október 1. napjától
2026. január 31. napjáig határozott időtartamra azzal, hogy ügyvezetői feladatait 2021. október
1. napjától 2021. december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében, díjazás nélkül látja el.
3./ Kijelöli a Társaság felügyelőbizottsága első tagjainak 2021. október 1. napjától 2026.
szeptember 30. napjáig terjedő 5 év határozott időtartamra
1. Komolay Szabolcsot,
2. Szabó Bencét és
3. Türk Lászlót,
akik tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
4./ Felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat és a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
5./ Biztosítja a Társaság alapításához szükséges 3.000.000.- Ft törzstőkét a Társaság részére 3
millió Ft összegben az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) rendelet
5. melléklet 21. cím 21.1.17. alcímen elkülönített „Önkormányzati társasági tulajdonrészekkel
kapcsolatos költségek” sora terhére.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az 5./ pontban
meghatározott fedezet rendelkezésre bocsátásáról.
Határidő: a Társaság alapító okiratában meghatározott időpontban
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
7./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az alapító okiratot bejegyzés céljából nyújtsa be a
Debreceni Törvényszék Cégbíróságához, valamint készítse el a Társaság előtársasági
beszámolóját, a 2022. évre vonatkozó üzleti tervét és terjessze azokat a Közgyűlés elé.

Határidő: az alapító okirat benyújtására: azonnal
az előtársasági beszámoló elkészítésére: a bejegyzést követő 60. napon belül
üzleti terv elkészítésére: 2022. február 28. napjáig
Felelős:
a Társaság ügyvezetője
8./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a Cívis Ház Zrt.
tulajdonában lévő 8713/A/35. hrsz.-ú 63 m2 alapterületű és a 8713/A/37. hrsz.-ú 132 m2
alapterületű „egyéb helyiség” megnevezésű, a valóságban Debrecen, Simonffy utca 1/C. szám
alatti ingatlan a Társaság székhelyeként bejegyzésre kerüljön.
9./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 8./ pont szerinti döntésről a Cívis Ház
Zrt. Vezérigazgatóját tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. szeptember 16.

Dr. Papp László
polgármester

