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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen városában a kulturális ágazaton belül a zene meghatározó szerepet tölt be, intézményesült
rendszere van a képzésnek és a professzionális zenélésnek is. Emellett erős és színvonalas amatőr zenei
mozgalom működik a városban. A zene és a zenei szórakoztatóipar a kulturális és kreatív ipar
ágazataként helyi szinten a gazdasági fejlődéshez is hozzájárul.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Könnyűzene
Támogató Program (a továbbiakban: Hangfoglaló Program) Kollégiumának 1.000.000,- Ft-os
támogatásából felkérte a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy készítse el az öntevékeny
debreceni zenei élet fejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: Koncepció).
A Koncepció egyik célja, hogy segítse az olyan vidéki szakmai bázis kialakítását, amely a Hangfoglaló
Program és más zenei támogatási programok, illetve szakmai szervezetek számára decentralizált
központként működhet.
A Hangfoglaló Program feladata a magyar könnyűzenei élet támogatása, a hazai zenei piac serkentése.
Alprogramjai azzal a céllal jöttek létre, hogy a könnyűzenei kultúrát szakmai segítségnyújtással,
ingyenes oktatási programokkal és publikációkkal, illetve zenei archívumok létrehozásával tegye
láthatóvá és megismerhetővé itthon és a nemzetközi színtéren egyaránt Ehhez kapcsolódóan
novemberben a Hangfoglaló Program előadás- és beszélgetés sorozata, a Backstage Debrecenbe
érkezett, ahol a fórumbeszélgetés többek között a zenei koncepciót is érintette.
A Koncepció elkészítése során megvalósult valamennyi, a város zenei életéhez kapcsolódó érintett
csoport igényeinek széles körű felmérése, az ahhoz szükséges események (fórumok, beszélgetések,
workshopok) megszervezése és lebonyolítása, illetve egy online felmérés is.
A válaszok alapján kapott eredmény jó kiindulási alapot ad arra, hogy megfogalmazzuk a zenei
koncepció lényegét adó cselekvési tervet, illetve az azt alkotó megoldási javaslatokat, amelyek
hozzásegíthetik a független zenei élet képviselőit a problémák megoldásához, a helyzet javításához.
Ez korántsem jelenti azt, hogy sikerült feltérképezni a helyi zenei élet összes szereplőjének minden
problémáját, de arra mindenképpen lehetőség nyílt, hogy folyamatokat, trendeket lássunk és a
legfontosabb kihívások kirajzolódjanak.
A Koncepció kitér a helyi zenei oktatásra, a debreceni formációk fellépési és próba lehetőségeire, az
ehhez kapcsolódó támogatási és intézményrendszerre, valamint a magyar könnyű-, komoly-, népzene
és jazz formációinak városi megjelenésére.
A Koncepcióban megfogalmazott problémák megoldásaként rövidtávon az alábbi döntések
meghozatalát javasolom.
1. Kisléptékű helyi támogatási program indítása, amely a meglévő országos támogatási rendszereket
kiegészítve, azok hiányterületeit figyelembe véve tud anyagi segítséget nyújtani az amatőr, tehetséges
zenészeknek (pl. videóklip forgatásához, próbaterem bérléséhez, eszközbeszerzéshez stb.). A
pályázaton elnyerhető támogatás fedezetére 6 millió forintot biztosítana a Közgyűlés az Önkormányzat
költségvetésében – első alkalommal 2020-ban – a Közművelődési feladatok keretében Zenei
Támogatási Program címen. A támogatási összeg felosztása a következőképpen alakulna:
- videóklipek készítésének támogatása: 1.200.000,- Ft;
- hangfelvétel készítésének és kiadásának támogatása: 1.200.000,- Ft;
- próbaterem bérlésének vagy fejlesztésének támogatása: 1.100.000,- Ft;
- hangszervásárlás támogatása: 1.000.000,- Ft;
- klubkoncertek támogatása: 1.200.000,- Ft;
- zenei menedzsment képzés: 300.000,- Ft.
2. A cselekvési terv része a fiatalok számára közvetlen segítséget nyújtó, egyszemélyes szolgáltató
iroda létrehozása a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Debreceni Ifjúsági Szolgáltató
Nonprofit Kft. (a továbbiakban DISZ Kft.) szervezeti struktúrájába illesztve. A Debreceni Könnyűzenei
Szolgáltató Iroda ( a továbbiakban: Iroda) feladatellátásához a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit
Közhasznú Kft. keretében működő Könnyűzenei Szolgáltató Iroda – amely a Hangfoglaló Könnyűzene
Támogató Program programirodai feladatait látja el – teljeskörű szakmai hátteret biztosítana.

Az Iroda munkatársa, mint zenei koordinátor közreműködésével a DISZ Kft. el tudna látni tanácsadási,
mentori feladatokat, segíteni tudná a pályázati támogatások elérését, a nemzetközi kapcsolatok
építését, a különböző zenei területek összehangolt kommunikációját, a sajtómegjelenést, a
próbahelyiségek és fellépési lehetőségek keresését, a menedzsment, marketing és szerzői jogi
tréningek szervezését, valamint fellépési lehetőség biztosítását induló zenekarok számára a város
fesztiváljain. A zenei koordinátor a fiatalok megszólításában és az utcazenélés színvonalának
meghatározásában is szerepet játszana. Ezen felül a 2020 nyarán rendezendő utcazene fesztivál
koordinálásában is nagy segítséget nyújtana.
A DISZ Kft. alapító okiratában meghatározott tevékenységei körébe beleilleszthetők az Iroda által
ellátott feladatok.
Az egy fő munkavállaló alkalmazásának költsége (munkabér, járulékok és egyéb felmerülő költségek)
4.225.000.- Ft, melyet a DISZ Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítását követően az
Önkormányzat működési támogatásként biztosíthat. Lehetőség nyílik arra is, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Ideiglenes Kollégiuma felhívására a DISZ Kft. pályázatot adjon
be a 2020. évre tervezett szakmai, képzési programok megvalósításának támogatására.
A Koncepcióban a 2020 utáni időszakra hosszútávú célként az alábbiak fogalmazódtak meg:
– potenciális koncerthelyszínek fejlesztése;
 megfelelő színvonalú próbahelyiségek, -termek kialakítása és biztosítása;
 mobil, kreatív terek üzemeltetése, amelyek jól felszerelt közösségi teret biztosítanak az iskolák
számára;
 a Debreceni Egyetemen induló könnyűzenei képzés mellett több, a zenéhez kapcsolódó
menedzsment- vagy technikai, műszaki típusú szakmai oktatás elindítása.
A fentiek alapján 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) bekezdésének 7. és 15. pontja,
valamint a 41. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 2011. évi CXCV. törvény 36.§ (5a) bekezdésére
és a 48. § (1) bekezdésére
1./ elfogadja az öntevékeny debreceni zenei élet fejlesztési koncepcióját a melléklet a szerint. Az abban
foglaltak végrehajtása érdekében, a helyi amatőr zenei előadók és együttesek támogatása céljából
2020. január 1. napjával létrehozza a Zenei Támogatási Program elnevezésű pályázati programot (a
továbbiakban: Program).
2./ Átruházza a Kulturális és Oktatási Bizottságra a Program elbírálási szempontrendszerének
meghatározását, a pályázati felhívás kiírását és a benyújtott pályázatok értékelésének hatáskörét.
Határidő:
Felelős:

a pályázat szempontrendszerének meghatározására: 2020. március 31.
a pályázat kiírásának határideje: minden év március 31.
a Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke

3./ Átruházza a Polgármesterre – az alapítványok kivételével – a Program pályázati felhívására
benyújtott pályázatok elbírálásának hatáskörét
4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Program fedezetére legfeljebb 6.000.000 Ft-ot
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésébe tervezzen be.
Határidő:
Felelős:

2020. évi költségvetés tervezésétől évente
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

5./ A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 21., Cg.: 0909-014397, képviseli: Halász D. János ügyvezető, a továbbiakban: Társaság) szervezeti keretén belül
2020. január 1. napjával létrehozza a Debreceni Könnyűzenei Szolgáltató Irodát kulturális szolgáltatás
és ifjúsági ügyek közfeladat ellátására.
6./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy az 5./ pontban foglalt döntést figyelembevéve a Társaság
Szervezeti és Működési Szabályzatát módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős:a Társaság ügyvezetője
7./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 5./ pontban foglalt döntésre figyelemmel a
Társaság közszolgáltatási szerződése módosításának előkészítéséről gondoskodjon és azt terjessze a
Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

a Közgyűlés 2019. decemberi ülése
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. november 20.
Dr. Papp László
polgármester

