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FENNTARTÓI MEGÁLLAPODÁS
amelyet egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye:
4024 Debrecen Piac u. 20.
képviseli:
Dr. Papp László polgármester
adószáma:
15735588-2-09
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről
a Kodály Filharmónia Debrecen - Kodály Filharmonikusok Debrecen
székhelye:
4025 Debrecen Simonffy u. 1/c.
képviseli:
Somogyi-Tóth Dániel igazgató
adószáma:
15460792-2-09
a továbbiakban: Filharmonikusok
együttes említésük esetén: Felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A megállapodás megkötésének előzményei
A Kodály Filharmónia Debrecen a város komolyzenei életének összefogását valósítja meg.
Küldetése, hogy nemzetközileg is elismert szervezeteivel tovább vigye a kodályi missziót.
A Filharmonikusok a város zenei életének meghatározó szereplője, amely régiós presztízzsel
és nemzetközi potenciállal is rendelkezik.
A nemzeti minősítésű Kodály Filharmonikusok és az Önkormányzat 2015. december 2-án
fenntartói megállapodást kötöttek, melyet a Közgyűlés 226/2015. (XI. 19.) határozatával
hagyott jóvá. A fenntartói megállapodás 2018. december 31-én lejár, ezért szükséges új
megállapodás megkötése.
2. A megállapodás célja és jogi keretei
2.1. Jelen megállapodás célja, hogy 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 alapján meghatározza a Filharmonikusoktól elvárt teljesítményt
figyelemmel az Állam és a Filharmonikusok közötti közszolgáltatási szerződésre.
2.1. A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012.
(VI.15.) EMMI rendelet 1. mellékletében az emberi erőforrások minisztere a Kodály
Filharmonikusok Debrecent nemzeti előadó-művészeti szervezetté minősítette.
2.2. A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás az Emtv. 16. § (2) bekezdése szerint a nemzeti
előadó-művészeti szervezet központi költségvetési támogatásának előfeltétele.
3. A megállapodás időbeli hatálya
Jelen Fenntartói megállapodást a Felek határozott időre, 2019. január 1. napjától 2022.
december 31. napjáig kötik.
4. A Kodály Filharmonikusok Debrecentől elvárt teljesítménycélok
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4.1. A Filharmonikusok vállalja, hogy tevékenysége során megfelel a legmagasabb
szakmai minőségi követelményeknek. Az Emtv. 11. § (2) bekezdés d) pontját figyelembe véve
feladatait úgy végzi, hogy a magyar előadó-művészeti életben betöltött szerepe, továbbá
művészeti tevékenysége a magyar nemzeti kulturális identitás és hagyományok őrzése,
fejlesztése, a kulturális érték- és mintaközvetítés szempontjából kiemelkedő jelentőségű
maradjon.
4.2. A Filharmonikusok – az Emtv. 11. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően –
folyamatosan törekszik arra, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott
művészek legalább 70%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 63. § (2) bekezdésében meghatározott állami
elismeréssel rendelkezzen.
4.3. A Felek rögzítik továbbá, hogy a Filharmonikusok művészeti tevékenységének ellátása
során folyamatosan figyelemmel van a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendeletben meghatározott
általános támogatási szempontokra.
4.4. A Filharmonikusok vállalja, hogy teljesíti a mindenkor hatályos közszolgáltatási
szerződésben foglalt teljesítménymutatókat.
A közszolgáltatási szerződés 5.1. pontjára tekintettel
a) rendszeresen és dokumentáltan együttműködik a városban működő kulturális,
köznevelési, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményekkel, civil
szervezetekkel, a köznevelési, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel
való kapcsolatépítés érdekében,
b) folytatja és a közönségfejlesztés korszerű eszközeinek alkalmazásával folyamatosan
fejleszti a gyermek- és ifjúsági programját, az óvodai és iskolai rendszeren belüli és
azon kívüli oktatási- nevelési, művészetpedagógiai programhoz kapcsolódás, továbbá
a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes zenei nevelése céljából.

4.5.

A Filharmonikusok vállalja, hogy
a) évi maximum 150 térítésmentes szolgálatot teljesít az Önkormányzat fenntartásában
álló Csokonai Színház (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth utca 10.) zenés
előadásaiban,
b) felkérésre fellép az Önkormányzat és intézményei által rendezett kiemelt kulturális
rendezvényeken évente maximum 5 alkalommal – amennyiben az önkormányzati
érdek úgy kívánja – szolgálatban,
c) biztosítja jelenlétét az országos előadó-művészeti életben, fenntartja és bővíti
szakmai-művészeti kapcsolatrendszerét,
d) kapcsolatot tart fenn külföldi előadó-művészeti szervezetekkel és intézményekkel,
részt vesz és kezdeményez határokon átívelő bi- és multilaterális szakmai
együttműködéseket.

4.6.

5. A gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése,
kapacitások kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága)
összefüggő elvárások
5.1. Az Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a Filharmonikusokat a fenntartói
megállapodás időtartama alatt a jelenlegi szervezeti formában működteti, továbbá a –
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vagyonkezelési szerződéssel – vagyonkezelésbe adott ingatlanokat, ingóságokat továbbra is
biztosítja.
5.2. A Felek rögzítik, hogy a Filharmonikusok, mint Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában működő költségvetési szerv keretein belül működő szervezeti
egység a megállapodás időtartama alatt a vonatkozó jogszabályokban, így különösen az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendeletében
meghatározottak szerint gazdálkodik.
6. A feladatellátáshoz rendelt források
6.1. A Filharmonikusok tevékenységét
a) az államháztartás alrendszereiből származó központi támogatásból, valamint pályázati
forrásokból,
b) a fenntartó által biztosított támogatásból,
c) saját bevételből,
d) valamint államháztartáson kívüli forrásból
látja el.
6.2.
A Filharmonikusok tárgyévre vonatkozó, a feladatteljesítéshez rendelt fenti
forrásainak összegét, valamint a források egymáshoz viszonyított arányát az Önkormányzat az
adott évekre vonatkozóan a mindenkori költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg
határozza meg.
6.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás időtartama alatt fenntartói
támogatást nyújt az intézmény számára, melynek összegét évente állapítja meg költségvetési
rendeletében a mindenkori költségvetési lehetőségei függvényében a Filharmonikusok
vezetésével folytatott előzetes egyeztetést követően.
6.4. A Filharmonikusok az Emtv. 17. § (4) bekezdése alapján központi költségvetési
támogatásra jogosult, mely az Emtv. 15. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó
Önkormányzatot illeti meg.
6.5. Az állam által a tárgyév(ek)ben nyújtható központi költségvetési támogatás(ok)
mértékét, ütemezését – a tervezhető források mértékének figyelembe vételével –
Magyarország mindenkori költségvetéséről szóló törvény biztosítja. A támogatás mértéke az
adott évre vonatkozó, az Emtv. szerinti felosztási szabályzatban megjelenítettek figyelembe
vételével kerül meghatározásra.
6.6. A Filharmonikusok a fenntartó Önkormányzaton keresztül nyújtott éves támogatást az
Emtv.-ben meghatározott módon előadó-művészeti tevékenységére, valamint működési
kiadások fedezésére fordíthatja, a központi költségvetésről szóló törvénynek a vonatkozó
fejezetében meghatározott bontás szerint.
6.7. A Filhamonikusok jelen megállapodás időtartama alatt folyamatosan törekszik az
államháztartáson kívüli források elérésére.
7. Adatszolgáltatások, a teljesítés ellenőrzése
7.1. A Felek rögzítik, hogy a Filharmonikusok az Önkormányzat közgyűlésének illetékes bizottsága (a továbbiakban: szakbizottság) számára minden év április 30-ig tájékoztatást nyújt a
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következő évad művészeti, közönségszervezési és marketing célkitűzéseiről, évadtervéről. Az
Önkormányzat az Emtv. 3. § (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a művészeti évadterv
előzetes minősítésére, elfogadására, művészeti, esztétikai elvárások érvényesítésére nem jogosult.
7.2. A központi támogatás felhasználásának elszámolására és a beszámolási kötelezettségre az
Emtv. 23. §-ában és a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 23-25. §-ában meghatározottak az
irányadók. A Filharmonikusok az előzőekben rögzített jogszabályi rendelkezések alapján előkészíti és az Önkormányzat részére a tárgyévet követő év június 1-ig megküldi a szakmai és
pénzügyi beszámolót.
7.1. A szerződésben előírt szakmai feladatok megvalósulásának igazolására a 428/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet 17. §-a szerinti évadbeszámoló szolgál, melyet a Filharmonikusok
tárgyév július 20-ig köteles az Önkormányzat részére megküldeni, ezzel egyidejűleg elkészíti
és megküldi a szakbizottság részére tájékoztatóját az előző évadról.
7.2. A Felek rögzítik, hogy a Filharmonikusok a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 9. §ára figyelemmel köteles előkészíteni az intézmény minősítéséhez szükséges adatszolgáltatást
és minden év október 1-ig megküldeni az Önkormányzat részére.
7.3. Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatás felhasználását ellenőrizni saját
rendeleteiben és szabályzataiban meghatározottak szerint. A Filharmonikusok az éves
támogatás felhasználásáról az éves költségvetési beszámolója keretében számol el.
8. A Fenntartói megállapodás módosítása, megszüntetése
8.1. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat jogosult kezdeményezni a megállapodás
felülvizsgálatát és módosítását, amennyiben
a) a Filharmonikusok tevékenységében oly mértékű elmaradás következik be, hogy az
bármely ponton veszélyezteti az intézmény nemzeti előadó-művészeti szervezetté
minősítését,
b) a Filharmonikusok jelen megállapodásban vagy a vonatkozó jogszabályokban
foglaltakat neki felróható okból megszegi,
c) a Filharmonikusok a megállapodás 7.1.-7.4. pontjaiban foglalt éves
adatszolgáltatásokat nem vagy nem határidőre teljesíti, ha valótlan adatot szolgáltat vagy
ilyen nyilatkozatot tesz.
8.2. A Felek jelen megállapodás rendes felmondással való megszüntetésének lehetőségét –
tekintettel arra, hogy a megállapodás az állami támogatás igénybevételének feltétele –
kizárják.
8.3. Az Önkormányzat jogosult a Fenntartói megállapodás megszüntetését kezdeményezni,
ha helyzetében olyan lényeges változás következik be, mely miatt a Filharmonikusok nem,
vagy jelenlegi formájában nem tudja működtetni.
9. Egyéb rendelkezések
9.1. A Felek jelen megállapodásból esetlegesen adódó vitás kérdéseiket tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.
9.2. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Emtv., a 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodás 3 db, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 2 db
eredeti példány az Önkormányzatot, 1 db eredeti példány pedig a Filharmonikusokat illeti
meg.
A Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen megállapodás teljes körűen, hiánytalanul és
helyesen tartalmazza előzetes tárgyalásaik és egyeztetéseik során, kölcsönösen kialakított
szerződéses akaratukat, amely a jelen szerződésben foglalt nyilatkozatokkal mindenben
megegyezik.

Debrecen, 2018.

Debrecen, 2018.

Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata
képviseletében

Kodály Filharmónia Debrecen
Kodály Filharmonikusok Debrecen
képviseletében

Dr. Papp László
polgármester

Somogyi-Tóth Dániel
igazgató

(ph.)

(ph.)
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