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Tisztelt Közgyűlés!
I.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 233/2018. (XII. 20.) határozatával
döntött arról, hogy fenntartói megállapodást köt a Csokonai Színházzal és a Vojtina
Bábszínházzal, mint a fenntartásában működő előadó-művészeti intézményekkel 2019. január
1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő három éves határozott időtartamra.
Tekintettel arra, hogy a megállapodások az év végével megszűnnek, szükségessé vált, hogy a
Közgyűlés új fenntartói megállapodásokat fogadjon el az érintett intézmények vonatkozásában.
A fenntartói megállapodásra vonatkozó részletszabályokat az előadó-művészeti szervezetek
támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a
tartalmazza, mely rendelkezések szerint a megállapodásban meg kell határozni a művészeti
tevékenységgel, az előadó-művészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb
tevékenységgel és a gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése,
kapacitások kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben
az előadó-művészeti 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 határozati javaslat mellékletét képező fenntartói megállapodások tartalmilag csaknem
megegyeznek a most hatályos megállapodásokban foglaltakkal azzal, hogy átvezetésre
kerülnek bennük az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) és az előadó-művészeti
szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet
időközben történt módosulásai kapcsán szükséges rendelkezések, valamint az előző
időszakhoz képest történt változások, melyek közül a legfontosabbak a következők:
1. Mind a Csokonai Színházzal, mind a Vojtina Bábszínházzal kötött megállapodásból
kikerül az Emtv. 16. § (2) bekezdésére történő hivatkozás, mely korábban kimondta,
hogy 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.
A jelenleg hatályos szabályok szerint a források központi költségvetésből történő
biztosításának már nem feltétele fenntartói megállapodás megkötése, ezért a jogszabályi
hivatkozás törlését láttuk indokoltnak.
2. Mindkét intézmény tekintetében javasoljuk, hogy a 3 éves határozott időtartam helyett
2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra kössük meg a megállapodásokat,
tekintettel arra, hogy az Emtv. idézett rendelkezése már nem utal a megállapodások
időtartamára.
3. Magyarország Kormánya az Önkormányzat kérelmére az 1150/2020. (IV. 10.) Korm.
határozatával döntött a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház közös
működtetéséről, ezért a megállapodás-tervezetekben utalás történt arra, hogy az
intézmények az Önkormányzaton keresztül nyújtott éves állami támogatást az állammal
kötött hatályos közös működtetési megállapodásban meghatározott bontás szerint
használhatják fel, valamint minden év február 1. napjáig szakmai és pénzügyi

beszámolót kell készíteniük a közös működtetési megállapodás alapján, melyet
kötelesek megküldeni az Önkormányzatnak.
4. A Kossuth utcai színházépület rekonstrukciójának idejére megváltozott a Csokonai
Színház székhelye (4025 Debrecen, Széchenyi u. 1.), mely a megállapodás-tervezetben
is feltüntetésre kerül.
5. A Közgyűlés a 3/2021. (VI. 24.) határozatával döntött arról, hogy a Csokonai Színház
átveszi a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nagyerdei
Szabadtéri Színpad működtetését, ezért a Csokonai Színház fenntartói megállapodásban
meghatározott feladatai kiegészültek a Nagyerdei Szabadtéri Színpad működtetési
feladataival.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az intézmények vezetőivel egyeztettük a fenntartói
megállapodások tervezetét, és valamennyien egyetértettek a bennük foglaltakkal.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.
15.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó köteles az általa megkötött
fenntartói megállapodásokat a kijelölt szerv (Pest Megyei Kormányhivatal) részére
megküldeni. A fenntartói megállapodást a tárgyévet megelőző év október 31-éig kell benyújtani
a kijelölt szerv részére.
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Csokonai Színház és a Vojtina
Bábszínház tekintetében támogassa a fenntartói megállapodások megkötését.

II.
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, bizottsága 2021. június 15. napjától feladat- és
hatáskörét maga gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 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 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja és
a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 11. §-a alapján, figyelemmel a 2008. évi XCIX.
törvényben, az 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben, a 1150/2020. (IV. 10.) Korm.
határozatban, a 233/2018. (XII. 20.) határozat 2./ pontjában és a 3/2021. (VI. 24.) határozatban
foglaltakra
1./ fenntartói megállapodást köt a Csokonai Színházzal (4025 Debrecen, Széchenyi u. 1.) az 1.
melléklet szerint, valamint a Vojtina Bábszínházzal (4026 Debrecen, Kálvin tér 13.) a 2.
melléklet szerint 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a fenntartói megállapodások aláírására.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a polgármester

3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy
a) a döntésről az érintett előadó-művészeti szervezetek igazgatóit értesítse,
b) a megkötött fenntartói megállapodások kijelölt szerv részére történő megküldéséről
gondoskodjon.
Határidő:

azonnal

Felelős:

a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2021. október 14.

Dr. Papp László
polgármester

