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Tisztelt Közgyűlés!
I.

Előzmények

A Közgyűlés a 3/2021. (VI. 24.) határozat 10./ pontjával kinyilvánította azon szándékát, hogy
2022. január 1. napjával a Kodály Filharmónia Debrecent (a továbbiakban: Kodály
Filharmónia) gazdasági társasági formában kívánja működtetni. Első lépésként a 78/2021. (IX.
30.) határozattal 2021. október 1. napjával megalapította a Kodály Filharmónia Debrecen
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) a közfeladat ellátásának
folyamatos biztosítása érdekében.
II.

A Kodály Filharmónia megszüntetése, a közfeladat jövőbeni
ellátásának biztosítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11. § (1) bekezdése
értelmében az alapító szerv a költségvetési szervet jogutóddal vagy jogutód nélkül
megszüntetheti. Az Áht. nem ismeri a költségvetési szerv jogutóddal történő megszüntetésének
azt az esetét, amikor a megszüntetett költségvetési szerv feladatait a továbbiakban nem egy
másik költségvetési szerv, hanem egy gazdasági társaság látja el. Erre tekintettel a Kodály
Filharmónia megszüntetése esetén a Társaság nem tekinthető az Áht. szerinti jogutódnak,
ezért szükséges a jelen előterjesztésben és határozati javaslatában részletezett döntések
meghozatala és feladatok végrehajtása.
Tekintettel arra, hogy a Kodály Filharmónia Debrecen által ellátott közfeladatot (kulturális
szolgáltatás – előadó-művészeti tevékenység) 2022. január 1. napjától a Társaság látja el,
a Társaság mindenképpen a költségvetési szerv szakmai utódszervezetének tekintendő. A
szakmai utódlás tényéről a fenntartónak az előadó-művészeti szervezetek támogatásának
részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 428/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés f) pontja alapján nyilatkoznia kell a szervezeti
formában történő változásbejelentési és nyilvántartásba-vételi eljárás során.
A szervezeti forma változása nem érinti a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus,
mint nemzeti minősítésű előadó-művészeti szervezet minősítését, hiszen a Társaság az
alapító okiratában is rögzítetten a továbbiakban is biztosítani fogja a működésüket.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9/F. § (5) bekezdése szerint a nonprofit gazdasági társaság a létrejöttét követően
kezdeményezheti közhasznú jogállásának megállapítását, amelyet a cégbíróság - a létesítő
okiratban rögzített tartalmi követelmények elbírálását követően - nyilvántartásba vesz, ha
közszolgáltatási szerződést kötött és magánokiratban vállalja az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény szerinti közhasznúsági feltételek teljesítését. Ez alapján szükséges a
Társaság alapító okiratának módosítása, és a határozati javaslat 2. mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés megkötése.
Az Önkormányzat 2018-ban a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján fenntartói
megállapodást kötött mind a Kodály Filharmonikusokkal, mind a Kodály Kórussal, melyek
2021. december 31-ig hatályosak. A fenntartói megállapodásokban határozta meg az
Önkormányzat az előadó-művészeti szervezetektől elvárt teljesítménycélokat, illetve rögzítette
a beszámolásra, ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. Az új fenntartói megállapodások – melyek
a határozati javaslat 3. és 4. mellékletét képezik – a korábbiaktól eltérően határozatlan időre

szólnak azonos teljesítménycélok meghatározásával.
III.

A Társaságot érintő döntések

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (1)-(3) bekezdése alapján a Társaság esetében
kötelező a könyvvizsgáló választása 2022. január 1. napjával. Erre tekintettel a Közgyűlésnek
döntést kell hozni a könyvvizsgáló személyéről. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Takarékos tv.) 4.
§ (1c) bekezdése kimondja, hogy a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
A Társaság ügyvezetője a Társaság könyvvizsgálójának Deliné Vollay Tündét javasolja
megbízni, a megbízási díjat 90.000,-Ft+ Áfa/hó mértékben javasolja megállapítani.
A Közgyűlés a 78/2021. (IX. 30.) határozat 3./ pontjával kijelölte a Társaság
felügyelőbizottsága tagjainak Komolay Szabolcsot, Türk Lászlót és Szabó Bencét.
Figyelemmel arra, hogy Komolay Szabolcs és Türk László más köztulajdonban álló gazdasági
társaság felügyelő bizottságában betöltött tagságára tekintettel már díjazásban részesül, a
Takarékos tv. 6. § (4) bekezdésére figyelemmel csak Szabó Bence tagot érintően szükséges
döntést hozni a díjazásról. Javasolom a tag díjazását a többi közhasznú társasággal
megegyezően bruttó 45.000,-Ft/hó összegben megállapítani 2022. január 1. napjával.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2)
bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és
személyi kérdéseiben való döntéshozatal.
A Ptk. 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az
alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos
álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlés ülésén kerül ismertetésre.
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan
okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet
kötelező.
A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jogi képviselő
elkészítette, mely a határozati javaslat 5. mellékletét képezi.
IV.

Az Áht. szerinti feladatok meghatározása

Az Áht. 11. § (5) bekezdése szerint a költségvetési szerv jogutód nélküli megszüntetése esetén
a megszüntetésről rendelkező megszüntető okirat eltérő rendelkezése hiányában a költségvetési
szerv megszüntetés időpontjában fennálló magánjogi jogait és kötelezettségeit - ideértve a
vagyonkezelői jogot is - az alapító szerv által kijelölt szerv gyakorolja és teljesíti. Ugyanezen
§ (6) bekezdése értelmében a jogutód nélkül megszüntetett költségvetési szerv nem magánjogi
jogai és kötelezettségei a jövőre nézve megszűnnek azzal, hogy a megszűnés napján fennálló
kötelezettségek teljesítéséért és követelések beszedéséért is a kijelölt szerv felel.

Mindezek alapján szükséges, hogy a Kodály Filharmónia rendszerezze és átadja ezen jogokat
és kötelezettségeke az Önkormányzatnak és a Társaságnak.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 14. § (1)-(3) bekezdése értelmében
„(1) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell
a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, (…)
b) az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért, a
vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek kijelöléséről, a feladatok határidőinek
meghatározásáról,(…)
e) a költségvetési szerv alkalmazásában álló személyekkel kapcsolatos munkáltatói
intézkedések meghatározásáról, a határidők kijelöléséről, a közfeladatokat a továbbiakban
ellátó szervek részéről történő továbbfoglalkoztatás lehetőségéről.
(2) A (…) megszüntető okiratban rendelkezni kell a megszüntetés okáról, a megszűnő
költségvetési szerv közfeladatának jövőbeni ellátásáról, és meg kell jelölni azt a naptári napot
ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör, mérték,
amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési
szerv ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
(3) A megszüntető okirat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza a megszűnő
költségvetési szerv nevét, székhelyét, (…) a megszüntetésről döntő szerv megnevezését és
székhelyét, valamint a megszűnés módját.”
A Kodály Filharmónia a megszüntető okirat (határozati javaslat 1. melléklete) értelmében
2021. november 15. napjáig vállalhat kötelezettséget, kivéve a jogszabályban, illetve a
hatósági rendelkezésben előírt kötelezettségvállalásokat.
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 49/B. § (2) bekezdése
alapján jogutód nélküli megszűnés esetén a megszűnő költségvetési szerv záró beszámolójában
kimutatott eszközöket és forrásokat az Áht. 11. § (5) bekezdése szerinti szerv a könyvviteli,
nyilvántartási számlái és részletező nyilvántartásai lezárása nélkül, a folyamatos könyvelés
keretében, a megszűnés napját követő nappal veszi át.
V.

A Kodály Filharmónia munkavállalóinak továbbfoglalkoztatása, az igazgatót
érintő döntések meghozatala

A Kodály Filharmónia álláshelyeinek száma 138,5 fő munkavállaló.
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján, ha a munkáltató személyében változás áll be, az átvétel
időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek átszállnak az átadó
munkáltatóról az átvevő munkáltatóra, ezáltal azon munkavállalókat, akik 2021. december
31-én munkaviszonyban állnak a Kodály Filharmóniával, a Társaság köteles
továbbfoglalkoztatni.
Az Mt. 37. §-a alapján az átadó munkáltató az átszállást megelőzően köteles tájékoztatni az
átvevő munkáltatót az átszállással érintett munkaviszonyból és a tanulmányi szerződésekből
származó jogokról és kötelezettségekről.

Tekintettel arra, hogy a Kodály Filharmóniánál üzemi tanács nem működik és üzemi megbízott
megválasztására sem került sor, így az Mt. 38. § (2) bekezdése alapján az átadó vagy - a
munkáltatók megállapodása alapján - az átvevő munkáltató legkésőbb az átszállást megelőzően
tizenöt nappal köteles az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni
a) az átszállás időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
b) az átszállás okáról,
c) a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint
d) a munkavállalót érintő tervezett intézkedésről.
Az Mt. 38. § (1) bekezdése szerint az átvevő munkáltató az átszállást követő 15 napon belül,
lehetőleg az első munkában töltött napon írásban tájékoztatja a munkavállalókat a munkáltató
személyében bekövetkezett változásról, valamint a munkafeltételek változásáról.
A Kodály Filharmónia jogutód nélküli megszüntetésére tekintettel Somogyi-Tóth Dániel
igazgatói munkaköre 2021. december 31. napjával megszűnik. A Közgyűlés a 78/2021. (IX.
30.) határozat 2./ pontjával 2026. január 31. napjáig (jelenlegi megbízásának időtartamára)
kijelölte őt a Társaság első ügyvezetőjének. Ugyanezen döntés értelmében az ügyvezetői
feladatait 2021. október 1. napjától december 31. napjáig megbízási jogviszony keretében,
díjazás nélkül látja el. Javaslom, hogy 2022. január 1. napjától Somogyi-Tóth Dániel ügyvezetői
feladatait munkaviszony keretében lássa el, személyi alapbérének összege egyezzen meg
jelenlegi alapbére összegével, azaz bruttó 880.000 Ft-tal.
VI.

Az ingatlanokkal és az ingóságokkal kapcsolatos rendelkezések

A Kodály Filharmónia székhelye jelenleg a 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c. szám alatt
ingatlan, melyet a tulajdonos Cívis Ház Zrt.-től bérel.
A bérelt ingatlanok
 a 8713/A/35 hrsz-ú, 63 m2 alapterületű,
 a 8713/A/36 hrsz-ú, 114 m2 alapterületű,
 a 8713/A/37 hrsz-ú, 132 m2 alapterületű és
 a 8713/A/38 hrsz-ú, 355 m2 alapterületű
egyéb helyiségek.
A helyiségeket jelenleg 8 Ft/m2/hó + áfa áron bérli az intézmény.
Javaslom, hogy a Közgyűlés támogassa az ingatlanok Cívis Ház Zrt. általi ingyenes
hasznosításba adását a Társaság részére az előadó-művészeti tevékenység ellátása érdekében.
Az ingatlanok ingyenes hasznosításba adásának lehetőségét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladat ellátása alapozza meg.
A Kodály Filharmónia telephelyét képezi az Önkormányzat 1/1 tulajdonában, de a Cívis Ház
Zrt. hasznosításában álló, 8746 hrsz.-ú, 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1. alatti lakóház
megnevezésű 1654 m2 területű ingatlanból az I. emeleten található 332 m2 alapterületű
egyéb helyiség.
A Társaságnak a fentiekben említett közfeladat ellátásához továbbra is szüksége van erre az
ingatlanra is.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. §
(10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes
személlyel vagy átlátható szervezettel, határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre

köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az
esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem
nélkül teljesítette.
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezések szabályozzák az átlátható
szervezeti státuszt. Az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésben a Társaság köteles
nyilatkozni arról, hogy az Nvtv. rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősül.
Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat
ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához
szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható.
Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet
13. § (1) és (3) bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonának hasznosítása a Közgyűlés
hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati vagyon hasznosításának elsődlegesen a közfeladat
ellátásának és a vagyontárgy rendeltetésének megfelelő célt kell szolgálnia. Az ettől eltérő
hasznosítás sem járhat a funkció zavarásával és a vagyontárgy állagának sérelmével.
A Kodály Filharmónia feladatellátását igen vegyes tulajdoni viszonyú és összetételű (pl: magas
piaci értéket képező hangszerek, vagy tevékenység végzését segítő tárgyi eszközök stb.)
szolgálják, melyek jogi sorsáról még a szakmai utódszervezet tevékenységének megkezdése
előtt kell döntést hoznia a Közgyűlésnek, ehhez azonban át kell tekinteni az eszközök
nyilvántartását, el kell végezni a selejtezést.
A Filharmónia jelenlegi arculata – a már kialakított logó, a hozzá kapcsolódó névjegy,
levélpapír, szórólap, plakát, weblap, social média felületek, valamint reklám megjelenési
formái – nem változik meg az átalakítás során.
VII.

A Kodály Filharmónia Debrecen iratanyagának elhelyezése

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 9/A. § (1) bekezdése értelmében a közfeladatot ellátó szerv megszüntetése esetén a
rendelkező szerv köteles intézkedni az érintett szerv irattári anyagának további elhelyezéséről,
biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és használhatóságáról.
A Kodály Filharmónia munkatársai az intézmény iratkezelési szabályzatának és irattári
tervének megfelelően folyamatosan készítik elő az iratok selejtezését.
Az intézmény vezetője a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános
követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése alapján
köteles a selejtezésről készített jegyzőkönyvet az illetékes Magyar Nemzeti Levéltár HajdúBihar Megyei Levéltárának engedélyezés céljából továbbítani.
Ezt követően a Kodály Filharmónia 2021. december 31-ig valamennyi le nem selejtezett
iratot köteles átadni a Társaság, mint szakmai jogutód részére.
VIII. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötendő
közszolgáltatási szerződések
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) 2018. december 29-én
közszolgáltatási szerződést kötött a Kodály Filharmónia két szakmai szervezeti egységével, a
Kodály Kórussal és a Kodály Filharmonikusokkal az előadó-művészeti szolgáltatások tartós
biztosítására. A közszolgáltatási szerződések megkötésével a Közgyűlés 233/2018. (XII. 20.)

határozatával előzetesen egyetértett.
A közszolgáltatási 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 közszolgáltatási szerződések 2021. december 31. napjával lejárnak, ezért szükséges újak
megkötése.
A Minisztérium művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért felelős helyettes
államtitkára 2021. október 4-én kelt leveleiben arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a
Minisztériumnak szándékában áll újabb három évre szerződést kötni a Kodály Kórussal és a
Kodály Filharmonikusokkal. A levél mellékleteként megküldésre kerültek a közszolgáltatási
szerződések is, melyek érdemben nem módosíthatók. A közszolgáltatási szerződések az
előterjesztés 1. és 2. mellékletét képezik.
Az Emtv. 13. §-a alapján a Szerződés legalább 3 évre köthető.
A Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus közszolgáltatási szerződéseiben az előző
szerződésekhez képest érdemi módosítás nincs.
IX.
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 2021. június 15. napjától feladat- és hatáskörét maga
gyakorolja.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

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,
42. § 7. pontja, 107. §-a, a 2011. évi CXCV. törvény 9. § a) pontja, 11. § (1) bekezdése, (5)-(7)
bekezdései, a 2008. évi XCIX. törvény 13. §-a, a 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 3638. §-a, 2006. évi V. törvény 9/F. § (5) bekezdése, 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c)
bekezdése, 2013. évi V. törvény 3:38. §-a, 3:109. § (1)-(4) bekezdései, 3:112. § (1) bekezdése,
a 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)-(13) bekezdése, az 1995. évi LXVI. törvény 9/A. § (1)
bekezdése, a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése, 10. §-a, 11. § (1)-(2)
bekezdése, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 14. §-a, a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
64. § (2) bekezdése, a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 13. §-a, 20. § (2) bekezdés b)
pontja alapján, figyelemmel a 3/2021. (VI. 24.) határozat 10./ pontjára és a 78/2021. (IX. 30.)
határozatra
1./ a hatékonyabb feladatellátás érdekében jogutód nélkül megszünteti a Kodály Filharmónia
Debrecen (székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy utca 1/c. szám, a továbbiakban: Kodály
Filharmónia) költségvetési szervet 2021. december 31. napjával oly módon, hogy a Kodály
Filharmónia, mint megszűnő költségvetési szerv útján ellátott kulturális szolgáltatást, mint
közfeladatot 2022. január 1. napjától a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Kft.
(székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 1/c. szám, a továbbiakban: Társaság), mint szakmai
jogutód látja el. A megszüntetésre figyelemmel a Kodály Filharmónia igazgatója 2021.
november 15. napjáig vállalhat kötelezettséget, kivéve a jogszabályi előíráson és hatósági
döntésen alapuló kötelezettségvállalásokat.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntésre tekintettel 2021. december 31. napjával hatályon kívül
helyezi a Kodály Filharmónia 3/2021. (VI. 24.) határozattal elfogadott OKT-179835-3/2021.
okiratszámon nyilvántartott alapító okiratát, egyidejűleg elfogadja a Kodály Filharmónia
megszüntető okiratát az 1. melléklet szerint.
3./ Közszolgáltatási szerződést köt 2022. január 1. napjától közfeladat ellátása céljából a
Társasággal a 2. melléklet szerint.
4./ Fenntartói megállapodást köt 2022. január 1. napjától a Társasággal a 3. és 4. melléklet
szerint.
5./ Az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a munkáltató személyében bekövetkezett változásra
tekintettel megállapítja, hogy a Kodály Filharmóniával 2021. december 31. napján
munkaviszonyban álló munkavállalók munkaviszonyából eredő valamennyi jog és
kötelezettség 2022. január 1. napjával a Kodály Filharmóniáról a Társaságra száll át.
6./ Javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek (székhelye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2., képviseli: Erdei
Edit vezérigazgató), hogy a tulajdonában lévő debreceni
a) 8713/A/35 hrsz.-ú, 63 m2 alapterületű,
b) 8713/A/36 hrsz.-ú, 114 m2 alapterületű,
c) 8713/A/37 hrsz.-ú, 132 m2 alapterületű,
d) 8713/A/38 hrsz.-ú, 355 m2 alapterületű,

a valóságban Debrecen, Simonffy utca 1/c. szám alatt található, egyéb helyiség megnevezésű
ingatlanokat adja ingyenesen hasznosításba a Társaság részére 2022. január 1. napjától
határozatlan időtartamra kulturális szolgáltatás (előadó-művészeti tevékenység) közfeladat
ellátása céljából.
7./ A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező – a Cívis Ház
Zrt. hasznosításában álló – debreceni 8746 hrsz.-ú, a valóságban Debrecen, Széchenyi utca 1.
szám alatti 1654 m2 területű „lakóház” megnevezésű ingatlan I. emeletén található 332 m2
alapterületű helyiséget ingyenes hasznosításba adja a Társaság részére 2022. január 1. napjától
határozatlan időtartamra az általa végzett közfeladat – kulturális szolgáltatás (előadó-művészeti
tevékenység) – ellátása és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából.
8./ A 6./ pontban foglalt döntés esetében javasolja a Cívis Ház Zrt.-nek, a 7./ pontban foglalt
esetben felkéri a Cívis Ház Zrt.-t, hogy az ingyenes hasznosításba adásról szóló szerződésben
rögzítse, hogy
a) az ingatlanok fenntartásával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos
valamennyi kötelezettség és költség a hasznosítás ideje alatt a Társaságot terheli,
b) a rendes felmondási idő 3 hónap,
c) amennyiben a Társaság az ingatlanokat nem a szerződésekben meghatározott
közfeladatai ellátása céljára hasznosítja, úgy a Cívis Ház Zrt. a szerződéseket azonnali
hatállyal felmondhatja.
9./ A 6./ és 7./ pontban foglalt döntésekre tekintettel, mint a Társaság egyedüli tagja kijelöli a
Társaság telephelyének a 4025 Debrecen, Széchenyi utca 1. szám alatti ingatlant.
10./ Megállapítja, hogy az 1./ és 5./ pontban foglaltakra tekintettel Somogyi-Tóth Dániel
igazgatói munkaköre a Kodály Filharmóniánál 2021. december 31. napjával megszűnik és a
Társaság egyedüli tagjaként úgy dönt, hogy Somogyi-Tóth Dániel a Társaság ügyvezetői
feladatait 2022. január 1. napjától munkaviszony keretében látja el, és személyi alapbérét bruttó
880.000 Ft összegben állapítja meg.
11./ Megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának 2022. január 1. napjától 2026. május 31.
napjáig tartó határozott időtartamra a DV-AUDIT Tanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt
Felelősségű Társaságot (székhely: 4031 Debrecen, Bartók Béla u. 44., Cg.09-09-007935,
képviseli: Deliné Vollay Tünde ügyvezető) 90.000,-Ft+Áfa/hó díj megállapítása mellett azzal,
hogy a könyvvizsgálatért személyében felelős személy Deliné Vollay Tünde (Magyar
Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási szám: 002613).
12./ A 3./, 9./ és 11./ pontban foglalt döntésre tekintettel elfogadja a Társaság változásokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az 5. melléklet szerint.
13./ A Társaság egyedüli tagjaként a Társaság felügyelőbizottsági tagja, Szabó Bence részére
2022. január 1. napjától 2026. szeptember 30. napjáig bruttó 45.000,-Ft/hó összegű díjazást
állapít meg.
14./ A Társaság egyedüli tagjaként (tulajdonosi jogokat gyakorló fenntartó) előzetesen egyetért
azzal, hogy a nemzeti minősítésű előadóművészeti szervezetként történő működés érdekében,
az előadó-művészeti szolgáltatások tartós biztosítására az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(1054 Budapest, Akadémia u. 3.) és

a) a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - Kodály
Filharmonikusok,
b) a Kodály Filharmónia Debrecen Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - Kodály
Kórus
közszolgáltatási szerződést kössenek a 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig
terjedő, hároméves határozott időtartamra.
15./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntéseknek
megfelelően a megszüntető okirattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, és felhatalmazza a
polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

16./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 9./-12./ pontokban foglalt döntésekről
a Társaság ügyvezetőjét értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Gazdálkodási Főosztály vezetője

17./ Felkéri a polgármestert, hogy a 3./ és 4./ pontban foglalt döntésnek megfelelően a
közszolgáltatási szerződést és a fenntartói megállapodásokat írja alá.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a polgármester

18./ Felkéri a Kodály Filharmónia igazgatóját és a Debreceni Intézményműködtető Központ (a
továbbiakban: DIM) gazdasági igazgatóját, hogy
a) a Kodály Filharmónia magánjogi, illetve nem magánjogi jogosultságait és
kötelezettségeit, peres ügyeit vegyék számba, rendszerezzék, továbbá vizsgálják felül a
Kodály Filharmónia szerződéseit, pályázatait, vizsgálják meg az átadás lehetőségét,
keressék meg a szerződő feleket, illetékes hatóságokat és tegyék meg a szükséges
intézkedéseket,
Határidő: 2021. november 15.
b) a Kodály Filharmónia iratait selejtezzék és a le nem selejtezett iratokat adják át a
Társaság részére,
Határidő: a selejtezésre: 2021. december 15.
az átadásra: 2021. december 31.
c) a Kodály Filharmónia vagyonátadását készítsék elő és bonyolítsák le,
Határidő: 2021. december 31.
d) az Mt. 38. § (2) bekezdése alapján az érintett munkavállalók irányába fennálló
tájékoztatási kötelezettségnek tegyenek eleget,
Határidő: 2021. december 15.
e) az Mt. 37. §-ában foglalt intézkedést a Társaság irányába tegyék meg.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: az a)-e) pont vonatkozásában: a Kodály Filharmónia igazgatója és a DIM
gazdasági igazgatója

19./ Felkéri a DIM gazdasági igazgatóját, a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét és a Társaság
ügyvezetőjét, hogy a Kodály Filharmónia feladatellátást szolgáló tárgyi eszközeinek Társaság
részére történő átadását készítsék elő, és terjesszék a Közgyűlés elé.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
a Vagyonkezelési Osztály vezetője, a DIM gazdasági igazgatója, a Társaság
ügyvezetője

20./ Felkéri a Pénzügyi Osztály vezetőjét és a DIM gazdasági igazgatóját, hogy a Kodály
Filharmónia, mint megszűnő költségvetési szerv vonatkozásában a 2021. évet érintően
a) készítsék el az adókötelezettségek bevallását és teljesítsék az adóbefizetést,
Határidő: a jogszabályokban meghatározott határidők szerint
b) készítsék el a záró áfa-bevallást és teljesítsék az áfa-befizetési kötelezettséget,
Határidő: 2022. január 20.
c) készítsék el a Kodály Filharmónia költségvetési beszámolóját és zárómérlegét és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős: az a)-c) pont vonatkozásában: a Pénzügyi Osztály vezetője és a DIM
gazdasági igazgatója
21./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 5./ és 10./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően, az Mt. 38. § (2) bekezdése alapján, a Kodály Filharmónia igazgatója irányába
fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében a munkáltatói intézkedést készítse elő,
és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. december 1.
az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője
az aláírásért: a polgármester

22./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 10./ pontban foglalt döntésnek
megfelelően készítse elő a munkaviszony létrehozásához kapcsolódó munkáltatói intézkedést,
és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2021. december 31.
az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője
az aláírásáért: a polgármester

23./ Felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy
a) készítse el Társaság 2022. évi üzleti tervét,
Határidő: 2022. január 15.
b) gondoskodjon a Társaság működésére vonatkozó dokumentumok – különösen a
szervezeti és működési szabályzat – elkészítéséről és jóváhagyásra történő
benyújtásáról,
Határidő: 2022. január 31.
c) az Mt. 38. § (1) bekezdésében foglalt intézkedést tegye meg.
Határidő: 2022. január 15.
Felelős: az a)-c) pont vonatkozásában: a Társaság ügyvezetője

24./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről az érintett intézmények
vezetőit értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
a Kulturális Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2021. október 14.

Dr. Papp László
polgármester

