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Tisztelt Közgyűlés!
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 2019. december 19. előtt hatályos 16. § (2)
bekezdése szerint központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadóművészeti szervezet számára csak abban az esetben volt nyújtható, ha az az önkormányzattal a
támogatás folyósításakor hatályos, legalább hároméves fenntartói megállapodást kötött.
Fenntartói megállapodást csak teljes naptári évre lehetett kötni. Nem kellett fenntartói
megállapodást kötnie az előadó-művészeti szervezetnek a vele közszolgáltatási szerződést
kötött önkormányzattal.
Az Országgyűlés 2019. december 11-én elfogadta a Nemzeti Kulturális Tanácsról, a
kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális vonatkozású törvények
módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. törvényt, mely 2019. december 19. napjával az alábbiak
szerint módosította az Emtv. 16. §-át:
„16. § (1) A színházak működtetéséért a fenntartó a felelős.
(2) Az állam által fenntartott színházak működtetéséhez szükséges forrásokat a központi
költségvetés biztosítja.
(3) Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az
önkormányzat a saját költségvetéséből biztosítja.
(4) Ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez
szükséges forrásokat teljeskörűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös
működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott
időpontig.
(5) A kérelmet a Kormány megvizsgálja, és határozatában dönt a közös működtetésről.
(6) Ha a Kormány a kérelemben foglaltak teljesítéséről határoz, a közös működtetésről a
Kormány határozatának közzétételétől számított 30 napon belül a miniszter és az önkormányzat
megállapodást köt.
(7) A színház közös működtetésére irányuló megállapodásnak garantálnia kell a közös
működtetésben működő színház művészeti szabadságát.
(8) A színház közös működtetésére irányuló megállapodásban a miniszter és az önkormányzat
a) meghatározza – ideértve a vezetői kinevezés módját is – a színház közös működtetésének és
működésének részletes szabályait;
b) rögzíti a központi költségvetésből juttatandó támogatás és az önkormányzati támogatás
mértékét.”
Fentiek értelmében, amennyiben az önkormányzat az általa fenntartott színház működéséhez
szükséges forrást teljeskörűen nem biztosítja, kérelmezheti az adott intézmény állammal közös
működtetését. A kérelem benyújtásának határidejét az önkormányzati fenntartású színházak
állami és önkormányzati közös működtetése kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019.
(XII. 30.) Korm. rendelet 1.§-a határozza meg, melynek értelmében „az önkormányzati
fenntartású színházak állami és önkormányzati közös működtetésére irányuló kezdeményezés
határideje a kérelmezett közös működtetés megkezdése évének március 1. napja.”
A közös működtetéssel az Emberi Erőforrások Minisztériuma átlátható, kiegyensúlyozottabb
színház-finanszírozási formát kíván megvalósítani, amely stabil fenntartást teremt mind a
színházaknak, mind az önkormányzatoknak. Ezzel együtt, ahogy a jogszabály is fogalmaz,
garantálja a közös működtetésben működő színház művészeti szabadságát.

A jogszabályi változás a nemzeti minősítésű Csokonai Színházat és a kiemelt minősítésű
Vojtina Bábszínházat érinti. A nemzeti minősítés miatt a Csokonai Színház az Emberi
Erőforrások Minisztériumával közszolgáltatási szerződést is kötött 2019. január 1-jétől 2021.
december 31-ig az előadóművészeti szolgáltatások tartós biztosítása céljából.
A két színház tekintetében 2019-ben az állami támogatás összege 588 millió 500 ezer forint
volt, mely a színházművészeti szervezet művészeti támogatásából és létesítmény-gazdálkodási
célú támogatásából tevődik össze.
A Csokonai Színház központi, irányító szervezeti támogatása 1.165.380.003 Ft volt, melyből
az állami támogatás 526.100.000 Ft (45%).
A Vojtina Bábszínház központi, irányító szervezeti támogatása 233.897.196 Ft volt, melyből
az állami támogatás 62.400.000 Ft (26,7%).
A Gazdálkodási Főosztály a Csokonai Színház és a Vojtina Bábszínház 2020. évi
költségvetésének tervezését az eddig alkalmazott eljárásnak megfelelően készíti elő.
A tervezéskor nem számol kevesebb központi működési előirányzattal, mint ami az előző évben
volt.
Figyelemmel arra, hogy a kérelem, illetve a megállapodás feltételei még nem teljes mértékben
tisztázottak, célszerű a kérelmünket mielőbb benyújtani annak érdekében, hogy a Kormánnyal
való tárgyalások során az önkormányzat és az intézmények számára legkedvezőbb feltételeket
tartalmazó megállapodást köthessük meg.
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) bekezdés 7. pontja,
valamint a 2008. évi XCIX. törvény 16. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a 368/2019. (XII.
30.) Korm. rendeletre
1./ kérelmet nyújt be Magyarország Kormányához a Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában álló
a) Csokonai Színház (székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 10., képviseli: Gemza Péter
igazgató), valamint a
b) Vojtina Bábszínház (székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 13., képviseli: Asbóth Anikó
igazgató)
állami és önkormányzati közös működtetése érdekében.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy
a) az 1./ pont szerinti kérelmeket nyújtsa be,
b) a Kormány döntését követően a megállapodás tartalmáról a Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: az a) pont tekintetében azonnal,
a b) pont tekintetében a Kormány döntését követően
Felelős: polgármester
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2020. január 15.
Dr. Papp László
polgármester

