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Tisztelt Közgyűlés!
I. Előzmények
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.
évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) rendelkezései értelmében a 2013. évtől alapvetően
megváltozott az előadó-művészeti szervezeteket, illetve fenntartóikat megillető központi
támogatások megállapításának rendszere.
A támogatás egyik feltétele az előadó-művészeti szervezet nyilvántartásba vétele, melyet az előadóművészeti szerv fenntartója kérelmez és nyújt be az előadó-művészeti szervezetek és az előadóművészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos hatósági eljárások és
adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendeletben meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint.
A nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezeteket a kultúráért felelős miniszter az előadóművészeti bizottságok javaslata alapján nemzeti vagy kiemelt előadó-művészeti szervezetté
minősítheti, mely minősítés szintén a központi támogatás igénylésének feltétele.
Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet nemzeti előadó-művészeti szervezetté minősíteni,
amelynek fenntartója a magyar állam vagy az Emtv. szerinti közszolgáltatási szerződése van a
magyar állammal.
Azt az előadó-művészeti szervezetet lehet - az egyéb, jogszabályban meghatározott feltételek
teljesülése mellett - kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősíteni, amelynek fenntartója a helyi
önkormányzat vagy az Emtv. szerint közszolgáltatási szerződése van helyi önkormányzattal.
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI
rendeletben az emberi erőforrások minisztere a Csokonai Színházat, a Kodály Filharmonikusok
Debrecent és a Kodály Kórus Debrecent nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetté, míg a
Vojtina Bábszínházat kiemelt előadó-művészeti szervezetté minősítette, mely minősítés a mai napig
fennáll.
II. Közszolgáltatási szerződések
A fentiekben meghatározott minősítés előzményeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2012.
május 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra - a nemzeti minősítés előfeltételének teljesítése
érdekében - közszolgáltatási szerződést kötött a Csokonai Színházzal, valamint a Kodály
Filharmónia Debrecen két önálló szakmai szervezeti egységével, a Kodály Filharmonikusok
Debrecennel, valamint a Kodály Kórus Debrecennel. A közszolgáltatási szerződések megkötését
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a
123/2012. (V. 31.) határozatában támogatta.
Az Emtv. 13. § (1) bekezdése alapján előadó-művészeti közszolgáltatási szerződés legalább 3 évre
köthető, melynek kötelező tartalmi elemei is rögzítésre kerültek az említett törvény 13-14. §-aiban.
Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződések 2015. december 31. napján lejárnak, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 2015. július 31-én kelt levelében szerződéshosszabbításra vonatkozó
szándékát fejezte ki az érintett intézmények vonatkozásában, melyben azt a tájékoztatást adta, hogy
a jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződéseket változatlan tartalommal, további három évre
kívánja megkötni.
Az Emtv. 13. § (3) bekezdése értelmében az állam és az önkormányzati fenntartású előadóművészeti szervezet közötti közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a fenntartó önkormányzat
előzetes egyetértése szükséges.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a jelen előterjesztés 1., 2. és 3. számú mellékletét képező, a
minisztérium által megszövegezett, általuk jogi szempontból kontrollált és megküldött – az állam és
az előadó-művészeti szervezetek közötti - közszolgáltatási szerződések létrejöttéhez adja előzetes
egyetértését.
III. Fenntartói megállapodások
Az Emtv. 16. § (2) bekezdése szerint központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású
előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az az önkormányzattal a
támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói megállapodást kötött.
Ezen jogszabályhely figyelembe vételével a Közgyűlés a 226/2012. (X. 25.) határozatával fogadta
el a Csokonai Színház, a Kodály Filharmonikusok Debrecen, a Kodály Kórus Debrecen és a Vojtina
Bábszínház, mint előadó-művészeti szervezetek fenntartói megállapodásait. A megállapodások
határozott időre, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra szólnak.
A fenntartói megállapodásra vonatkozó részletszabályokat az Emtv. 16. §-a rögzíti. Fenntartói
megállapodás csak teljes naptári évre köthető. A fenntartói megállapodásban a művészeti
tevékenységgel, az előadó-művészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb
tevékenységgel és a gazdálkodással összefüggésben az előadó-művészeti szervezettől elvárt
teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelményleírással kell
meghatározni. A fenntartói megállapodásban költségnemként fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez
rendelt forrást, több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát.
A nemzeti előadó-művészeti szervezetek (Csokonai Színház, Kodály Filharmonikusok Debrecen,
Kodály Kórus Debrecen) esetében a művészeti tevékenység teljesítménymutatóit és az elvárt
feladatok leírását az állammal kötött közszolgáltatási szerződés, illetve a vonatkozó jogszabályok
határozzák meg. Kiemelt előadó-művészeti szervezet (Vojtina Bábszínház) esetében sem az Emtv.,
sem az egyéb jogszabályok nem írnak elő teljesítménymutatókat, ezért az elvárt teljesítmény a
legutóbbi három évad mutatószámainak átlaga alapján kerül meghatározásra.
Tekintettel arra, hogy a fenntartói megállapodások 2015. december 31. napján lejárnak, javaslom a
Tisztelt Közgyűlésnek, hogy 2016. január 1-jétől kezdődően 3 évre újból kössön fenntartói
megállapodást az érintett előadó-művészeti szervezetekkel.
A fenntartói megállapodások jelen előterjesztés határozati javaslatának 1-4. számú mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése, a 2008. évi
XCIX. törvény 11-16. §-ai, a 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet és az 5/2012. (VI. 15.) EMMI
rendelet alapján, figyelemmel a 123/2012. (V. 31.) határozatban és a 226/2012. (X. 25.)
határozatban foglaltakra
1./ előzetesen egyetért azzal, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest,
Akadémia utca 3.) és
a.) a Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth utca 10.), valamint
b.) a Kodály Filharmónia Debrecen (4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c.) önálló szakmai szervezeti

egysége,
ba.) a Kodály Filharmonikusok Debrecen,
bb.) a Kodály Kórus Debrecen
között közszolgáltatási szerződés létesüljön 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig
terjedő három éves határozott időtartamra a nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezetként
történő működés fenntartása érdekében.
2./ Fenntartói megállapodást köt
a.) a Csokonai Színházzal az 1. számú melléklet,
b.) a Kodály Filharmónia Debrecen - Kodály Filharmonikusok Debrecennel a 2. számú melléklet,
c.) a Kodály Filharmónia Debrecen - Kodály Kórus Debrecennel a 3. számú melléklet,
d.) a Vojtina Bábszínházzal a 4. számú melléklet
szerint 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő három éves határozott
időtartamra.
3./ Felhatalmazza az érintett előadó-művészeti szervezetek igazgatóit az 1./ pontban meghatározott
közszolgáltatási szerződések aláírására, valamint a polgármestert a közszolgáltatási szerződések
jóváhagyására.
Határidő: azonnal
Felelős: az aláírásért: az érintett előadó-művészeti szervezetek igazgatói
a jóváhagyásért: a polgármester
4./ Felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban meghatározott fenntartói megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a határozatban foglalt döntésekről az érintett előadóművészeti szervezetek igazgatóit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2015. november 5.

Dr. Papp László
polgármester

