Melléklet

Közszolgáltatási szerződés
Amely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4024 Debrecen, Piac u. 20.
képviseli: Dr. Papp László polgármester
számlavezető pénzintézete: OTP Bank Nyrt.
fizetési számlaszám: 11738008-15461009-00000000
adóazonosító száma: 15735588-2-09
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
Szent Efrém Közhasznú Alapítvány, mint nyilvántartott előadó-művészeti szervezet
képviseli: Bubnó Tamás kuratóriumi tag
székhelye: 1115 Budapest, Tétényi köz 9. 1./1.
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0011290
számlavezető pénzintézete: OTP Bank
fizetési számlaszám: 11711003-21463158
adóazonosító száma: 18204766-2-43
a továbbiakban: Közszolgáltató
együttes említésük esetén Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum
A Felek rögzítik, hogy a Közszolgáltató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) rendelkezései
alapján az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/293 nyilvántartási számon
nyilvántartásba vett, nem állami és nem önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet,
melynek keretein belül működik a Szent Efrém Férfikar (a továbbiakban: Kórus).
2. A szerződés célja
2.1. Az Önkormányzat – az Alaptörvényben biztosított művelődéshez való jog érvényre juttatása
érdekében – Debrecen lakosságának komolyzenei igényét a lehető legmagasabb szinten kívánja
biztosítani. Az Önkormányzat a Közszolgáltató közreműködését kívánja igénybe venni ahhoz, hogy
a város lakosságának egyházzenei, klasszikus vokális zenei és kortárs zenei igényét minél szélesebb
körben kiszolgálja, a fiatalok zenei nevelését elősegítse, a város regionális szerepkörét gazdagítsa, a
határon túli kulturális kapcsolatrendszerét erősítse.
2.2. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Emtv. 11. § (3) bekezdés a) pontja szerint a
Közszolgáltató kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítésének előfeltétele.
3. A szerződés tárgya
Felek jelen szerződésben meghatározzák a Közszolgáltató által nyújtott szolgáltatások és az ezért járó
támogatás feltételrendszerét az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól
szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 14. §-ában foglaltak
figyelembevételével.

4. A vállalt előadó-művészeti szolgáltatások
4.1. A Közszolgáltató évi maximum 4 alkalommal térítés nélkül (azaz fellépti díj és bevétel nélkül)
biztosítja a Kórus fellépését az Önkormányzat vagy az általa szervezéssel megbízott intézmény, ill.
szervezet felkérésére. E fellépések helyszíne elsősorban Debrecen városa. A Közszolgáltató a külön
térítés nélküli szolgáltatást – az Önkormányzattal előre egyeztetve – Debrecen városán kívül is
nyújthatja, amennyiben ez az Önkormányzatnak kulturális, művészeti, városmarketing, vagy egyéb,
hasonló okból érdeke.
4.2. A Közszolgáltató vállalja, hogy amennyiben előadó-művészeti szervezetként kiemelt
minősítést szerez, a kapott központi költségvetési támogatásból olyan mennyiségű forrást különít el
a térítésmentesen vállalt fellépések megvalósítására, hogy a programok kellő művészeti színvonalon
tudjanak létrejönni.
4.3. A Közszolgáltató Debrecen város lakossága, művészetkedvelő közönsége részére koncerteket
rendez, nevezetesen az Orientale Lumen – Kelet Világossága koncertsorozat 3 koncertjét, melyeken
a Kórus fellép. Ezen koncertek Debrecen bármely hangversenyrendezésre szakmai szempontból
megfelelő helyszínén megrendezhetők.
4.4. A Közszolgáltató vállalja, hogy a Kórus részt vesz a debreceni fiatalok művészeti nevelésében,
ehhez támogatást, szakmai segítséget nyújt. A Kórus interaktív énekórák és ifjúsági előadások
megrendezésével (évente 8-10 interaktív iskolai előadás) járul hozzá a fiatalok zenei nevelésének
elősegítéséhez.
4.5. A Közszolgáltató szakmai segítséget biztosít az Önkormányzat részére bármely, a művészeti,
zenei életet érintő kérdésben.
5. A szolgáltatások ellátását biztosító feltételek
5.1. A Közszolgáltató saját alapszabálya alapján a szakmai és művészeti normák szerint működteti
a Kórust.
5.2. A Közszolgáltató saját alapszabálya szerinti művészeti vezetés irányítja a kórus művészeti
munkáját.
5.3. A Kórus tagjainak száma 12 fő, melytől a Közszolgáltató az egyes fellépéseken a választott,
illetve a megrendelt koncertműsor kívánalmai miatt a szakma normái alapján eltérhet.
5.4. A Közszolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a szerződésben meghatározott szolgáltatások
folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.
5.5. Az Önkormányzat a Közszolgáltató részére a Magyarország központi költségvetéséről szóló
törvényben biztosított és az Önkormányzat részére folyósított támogatást továbbítja. Az támogatást
az Önkormányzat számláján történő jóváírást követően, az Önkormányzat 8 munkanapon belül
köteles banki átutalással a Közszolgáltató bankszámlájára továbbítani.
5.6. A Közszolgáltató köteles a kapott állami támogatás felhasználásáról az Emtv. és a
Kormányrendeletben meghatározottak szerint elszámolni az Önkormányzat felé.
5.7. A Közszolgáltató a Kórus koncertjein közreműködő tagjait a tevékenysége ellátásához
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szükséges, a szakmai normáknak megfelelő létszámban, munkaviszony keretében foglalkoztatja.
5.8. A Közszolgáltató vállalja, hogy a tulajdonában és a tagok birtokában lévő hangszerek és egyéb,
a koncertezéshez szükséges eszközök, kiegészítők a szolgáltatások nyújtásához rendelkezésre
álljanak.

6. A vállalt szolgáltatásaival összefüggő jogai és kötelezettségei
6.1. A Közszolgáltató a térítésmentesen biztosítandó fellépések tekintetében köteles a szükséges
egyeztetéseket a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályával lefolytatni, s az egyeztetések alapján
vállalt kötelezettségeit teljesíteni.
6.2. A Közszolgáltató a műsorterv összeállításánál köteles figyelembe venni a Kormányrendelet 14.
§ (2) bekezdésében meghatározott szempontokat.
6.3. A Közszolgáltató éves szakmai beszámolót készít az Önkormányzat részére a teljesítést követő
év május 30-ig, melyben beszámol a közszolgáltatási szerződésben szabályozott mutatószámok,
vállalások, kötelezettségek teljesítéséről.
6.4. A Közszolgáltató éves pénzügyi beszámolót készít az Önkormányzat részére minden év január
30-ig a nyújtott támogatás cél szerinti felhasználásáról.
6.5. A Közszolgáltatót megilleti a jog, hogy az Önkormányzat részére nyújtandó szolgáltatások
tartalmát a tervezés és az egyeztetések időszakában szakmai, művészeti szempontból vizsgálja, és a
felkéréseket ezek figyelembevételével fogadja el.
6.6. A Közszolgáltató nem kötelezhető olyan fellépés elvállalására, mely szakmai, művészeti
szempontból az együttes által képviselt művészi célkitűzéseknek – műsorválasztás, közreműködő
vendégművészek, helyszín, rendezvény jellege alapján – nem felel meg.
7. A szervezet tevékenységére vonatkozó adatok szolgáltatására és az ellenőrzésre
vonatkozó szabályok
7.1. A Közszolgáltató vállalja, hogy az Önkormányzat részére a közszolgáltatási szerződésben
foglaltak teljesítéséről szóló beszámoló részeként tájékoztatást ad:
- a Kórus éves fellépéseiről,
- műsorpolitikájáról,
- vendégművészeiről,
- következő évadra szóló terveiről.
7.2. Az Önkormányzat jogosult a közszolgáltatási szerződésben biztosított támogatás jogszabályok
szerinti felhasználását, azok bizonylatait pénzügyi szempontból ellenőrizni.
8. A gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási, továbbá a
jegyrendszerre vonatkozó előírások
8.1. A Közszolgáltató kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zeneszerető és értő
fiatalokká nevelésére, ennek keretében a magyar zeneművészet, elsősorban a vokális hagyomány és
a kortárszene értékeinek bemutatására.
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8.2. A kiskorúak egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a Közszolgáltató saját, vagy
vendégelőadásaira vonatkozóan nézőtájékoztatási rendszert köteles alkalmazni. Ennek keretében a
Közszolgáltató saját megítélése alapján minden olyan előadást, amelyet koránál fogva nem érthet
meg vagy félreérthet, vagy amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésnek
kedvezőtlen befolyásolására, a hallgatók tájékoztatása érdekében ajánlott korhatár-megjelöléssel kell
műsorra tűzni. Az ajánlott korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (plakát,
szórólap) – jól észlelhető módon – fel kell tüntetni. A Közszolgáltató saját rendezésű előadásain –
amennyiben az előadott műsorra jogszabály ilyet megállapít – feltünteti a gyermek- és ifjúsági
korosztály védelmét szolgáló felhívásokat.
8.3. A Közszolgáltató saját rendezésű előadásain a jegyeket, vagy bérleteket – külső közreműködő
segítségével – az általa megállapított áron értékesítteti. A jegyárak megállapítása során a
Közszolgáltató a fellépő művészek tiszteletdíját és az előző évi jegyárakat, valamint az infláció
mértékét is figyelembe veszi.
9. A közszolgáltatási szerződés módosításának, felmondásának feltételei, megszűnése,
az esetleges jogviták rendezése
9.1. Mindkét fél jogosult jelen szerződés közös megegyezéssel történő módosítását kezdeményezni.
A szerződés módosítása kizárólag írásban lehetséges.
9.2. A Közszolgáltató kötelezi magát, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő lényeges
körülményben – különösen adatváltozás, a Közszolgáltató megszüntetésére irányuló eljárás –
bekövetkezett minden változást 5 napon belül az Önkormányzatnak írásban bejelent.
9.3. Jelen szerződés felmondására kizárólag szerződésszegés, illetve jogszabályváltozás esetén van
mód.
9.4. Jelen szerződés megszűnik, ha a Közszolgáltató bármely oknál fogva kikerül az előadóművészeti államigazgatási szerv nyilvántartásából.
9.5. A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén az Önkormányzat a támogatást visszavonhatja, a szerződéstől elállhat, azt
felmondhatja, vagy kezdeményezheti annak módosítását.
9.6. A Közszolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás
esetén a támogatás számadással alá nem támasztott hányadát köteles visszafizetni az
Önkormányzatnak.
9.7. A Felek az esetleges jogvitáikat tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni, ennek sikertelensége
esetére a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék illetékességét kötik ki.
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10. Az előadó-művészeti közszolgáltatás megkezdésének időpontja
és a szerződés időbeli hatálya
Jelen szerződés 2020. január 1. napján lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát veszti.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, az Emtv., a Kormányrendelet és egyéb nem vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Jelen szerződés 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből
2 db az Önkormányzatot és 2 db a Közszolgáltatót illeti meg.
Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írják alá.

Debrecen, 2019.

Dr. Papp László

Bubnó Tamás

polgármester
Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében
(ph.)

kuratóriumi tag
Szent Efrém Közhasznú Alapítvány
képviseletében
(ph.)
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