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Tisztelt Közgyűlés!
I.

Közszolgáltatási szerződések

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) 2015. december 18-án
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött a Csokonai Színházzal, a Kodály
Filharmónia Debrecen két szakmai szervezeti egységével, a Kodály Kórus Debrecennel és a
Kodály Filharmonikusok Debrecennel az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására.
A szerződések megkötésével Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a
továbbiakban: Közgyűlés) 226/2015. (XI. 19.) határozatával előzetesen egyetértett.
A szerződés megkötése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 11. § (2)
bekezdés a) pontja alapján a nemzeti előadó-művészeti szervezetté történő minősítés feltétele.
A szerződések 2018. december 31. napjával lejárnak, ezért szükséges újak megkötése.
A Minisztérium kulturális ügyekért felelős államtitkára 2018. november 21-én kelt leveleiben
arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Minisztériumnak szándékában áll újabb három
évre szerződést kötni a Csokonai Színházzal, a Kodály Kórus Debrecennel és a Kodály
Filharmonikusok Debrecennel. A levél mellékleteként megküldésre kerültek a közszolgáltatási
szerződések is, melyeket a Színházművészeti Bizottság és a Zeneművészeti Bizottság is
jóváhagyott. Valamennyi nemzeti minősítésű előadó-művészeti intézmény részére művészeti
áganként azonos tartalmú közszolgáltatási szerződés lett megküldve, melyek érdemben már
nem módosíthatók. A közszolgáltatási szerződések az előterjesztés mellékleteit képezik.
Az Emtv. 13. §-a alapján a Szerződés legalább 3 évre köthető, tartalmi elemeit az előadóművészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése határozza meg.
A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus szerződésében az előző szerződéshez képest
jelentős módosítás nincs. Évadonként azonban a Minisztérium nem két gyermek és ifjúsági
előadás bemutatását várja el, hanem négy produkciót, amiből kettő a magyar népdalon, a
klasszikus nemzeti zenén alapul.
A Csokonai Színház szerződésének tartalmát változatlanul hagyta a Minisztérium, ugyanakkor
a Színházművészeti Bizottság elnöke arról tájékoztatta a nemzeti minősítésű színházművészeti
szervezetek vezetőit, hogy 2019. első negyedévében - a jelenlegi nemzeti minősítéssel
rendelkező szervezetek helyzetének áttekintését követően - módosítani kívánják a
szerződéseket.

II.

Fenntartói megállapodások

A Közgyűlés szintén a 226/2015. (XI. 19.) határozatával döntött arról, hogy fenntartói
megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) köt a Csokonai Színházzal, a Kodály
Filharmonikusok Debrecennel, a Kodály Kórus Debrecennel és a Vojtina Bábszínházzal, mint
a fenntartásában működő előadó-művészeti intézményekkel.
A megállapodások határozott időre, 2016. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra
szólnak.

Az Emtv. 16. § (2) bekezdése értelmében központi költségvetési támogatás önkormányzati
fenntartású előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az
önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos - legalább hároméves - fenntartói
megállapodást kötött.
A megállapodásra vonatkozó részletszabályokat a Korm. rendelet 11. §-a tartalmazza.
A fenntartói megállapodásnak meg kell határoznia a művészeti tevékenységgel, az előadóművészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a
gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások
kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az előadóművészeti szervezettől elvárt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve
megfelelő követelményleírással. A megállapodásban költségnemenként fel kell tüntetni a
feladatteljesítéshez rendelt forrást, több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát.
A nemzeti minősítésű 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.
A Csokonai Színház, a Kodály Kórus és a Kodály Filharmonikusok esetében lényeges tartalmi
változás nincs az előző megállapodáshoz képest.
Minden előadó-művészeti intézmény megállapodása kiegészült az alábbi vállalásokkal:
 együttműködik a város kulturális, köznevelési, gyermekvédelmi és gyermekjóléti
intézményeivel,
 biztosítja jelenlétét az országos előadó-művészeti életben, fenntartja és bővíti szakmaiművészeti kapcsolatrendszerét,
 kapcsolatot tart fenn külföldi előadó-művészeti szervezetekkel és intézményekkel, részt
vesz és kezdeményez határokon átívelő bi- és multilaterális szakmai
együttműködéseket.
A Vojtina Bábszínház kiemelt előadó-művészeti szervezet, melyre vonatkozóan sem az Emtv.,
sem az egyéb jogszabályok nem írnak elő teljesítménymutatókat, ezért az elvárt teljesítmény a
legutóbbi három évad mutatószámainak átlaga alapján került meghatározásra.
A Vojtina Bábszínház megállapodásában a fentieken kívül az alábbi módosítások találhatóak:
 évadonként legalább
 25 000 helyett 30 000 fizetőnézőt fogad,
 300 helyett 350 előadást tart,
 2 új bemutató helyett 2 nagyszínpadi és 1 játszószínházi bemutatót hoz létre,
 1 magyar és 1 kortárs szerző művét tűzi műsorára,
 15 alkalmat szervez színházi nevelési program keretében,
 3 kiállítást rendez, továbbá
 szakmai partnerként és lebonyolítóként részt vesz a DESZKA Fesztivál megrendezésében.
Az intézmények vezetőivel egyeztettük a közszolgáltatási szerződések és a fenntartói
megállapodások tervezetét, és valamennyien egyetértettek a bennük foglaltakkal.
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, a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 10-11. §-a alapján,
figyelemmel az 5/2012. (VI.15.) EMMI rendeletre és a 123/2012. (V. 31.) határozat 1./ pontjára
1./ az érintett költségvetési szervek fenntartójaként 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 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig
terjedő három éves határozott időtartamra a költségvetési szervek nemzeti minősítésű előadóművészeti szervezetként történő működése érdekében.
2./ Fenntartói megállapodást köt
a) a Csokonai Színházzal az 1. melléklet,
b) a Kodály Filharmónia Debrecen - Kodály Filharmonikusok Debrecennel a 2. melléklet,
c) a Kodály Filharmónia Debrecen - Kodály Kórus Debrecennel a 3. melléklet,
d) a Vojtina Bábszínházzal a 4. melléklet
szerint 2019. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő három éves határozott
időtartamra.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott közszolgáltatási szerződések
jóváhagyására és a 2./ pontban meghatározott fenntartói megállapodások aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésekről az
érintett előadó-művészeti szervezetek igazgatóit értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. december 11.

Dr. Papp László
polgármester

