
 Fedőlap 

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. december 15.

Javaslat  a  Dunaújvárosi  Zenei  Egyesülettel  és  a  Monarchia  Zeneművészeti
Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződés megszűnésére és a zenei programok
jövőbeni támogatásával kapcsolatos szándéknyilatkozatra

Előadók: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző

Meghívott: Moravecz Attila, Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnök
Konkoly Krisztina, Zenei Egyesület elnöke
Schuster Andrea, Monarchia Zeneművészeti Egyesület

Véleményező bizottságok:
Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság  2016.12.13
pénzügyi bizottság      2016.12.13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság      2016.12.13.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság      2016.12.13.
A napirendi  pont  rövid  tartalma: Dunaújváros  MJV Önkormányzata,  a  Dunaújvárosi
Zenei Egyesülettel és a Monarchia Zeneművészeti Egyesülettel 2009-ban közszolgáltatási
szerződést  kötött,  hogy  a  városban  rendszeresen  szimfonikus  zenekari  koncertek
legyenek, a Monarchia Zenekar pedig központi támogatáshoz jusson. Az együttműködés
különböző okokból nem működik, ellehetetlenült. Javasoljuk a szerződés felbontását, és a
2017. évi költségvetési évtől a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány támogatását.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Jogi és Szervezési Igazgatóság

Jogi, Szervezési és Intézményigazgatási Osztály
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna
E-mail címe: bokor@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06-25-544-151
Iktatószám: 28856-3/2016
Előkészítő aláírása: Bokor Zsuzsanna sk.
Igazgató / Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos sk.
Leadás dátuma: 2016.12.06.
Ellenőrzés dátuma: 2016.12.07.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:
A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű / minősített  
Egyéb megjegyzések: 
L. Dudás Pálné 2016. XII. 7.
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JAVASLAT

a Dunaújvárosi Zenei Egyesülettel és a Monarchia Zeneművészeti Egyesülettel kötött
közszolgáltatási szerződés megszűnésére és a zenei programok jövőbeni támogatásával

kapcsolatos szándéknyilatkozatra

Tisztelt Közgyűlés!

2009.  júliusában  az  Önkormányzat  a  Dunaújvárosi  Zenei  Egyesülettel  és  a  Monarchia
Zeneművészeti  Egyesülettel  közszolgáltatási  szerződést  kötött,  amit  felek  2010.  február  19-én
módosítottak. (1. számú melléklet, az egységes szerkezetű szerződés) 
Az elképzelés az volt, hogy a Monarchia Zenekar és a Zenei Egyesület Kamarazenekara szoros
együttműködésben dolgozik a jövőben, hiszen szakmai vezetőjük is közös volt (Szabó András),
közös  koncerteket  tartanak  Dunaújvárosban,  az  önkormányzatunk  által  adott  támogatás
segítségével pedig szerettek volna központi támogatáshoz jutni. Az együttműködést a korábban a
Zenei Egyesületnek nyújtott támogatás mértékével számolva képzeltük el. (2009. évben ez 2.500
E Ft volt)

A  szerződés  megkötését  követő  évben  változott  meg  az  előadó-művészeti  szervezetek
támogatásának  rendszere,  a  zenekar  központi  támogatásához  nem volt  megfelelő  az  általunk
kötött  szerződés,  továbbá  költségvetésileg  nehéz  időszak  volt,  így  az  önkormányzat  nem
folyósította a támogatást.

Az együttműködés elhalt,  a Zenei Egyesület működése is akadozott,  a szerződés gyakorlatilag
nem él, a betervezett önkormányzati támogatás több éve nem került átutalásra. A szerződés tehát
ellehetetlenült, a felek követeléssel nem élhetnek.

A Zenei  Egyesület  elnöke,  Konkoly  Krisztina  mellékelt  levelében  kezdeményezte  a  szerződés
megszüntetését,  egyúttal  javasolta  azt  is,  hogy  az  önkormányzat  a  jövőben  a  zenei  élet
szervezésében  jelentős  feladatokat  vállaló  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvánnyal  kössön
szerződést. (2. számú melléklet)

A Szonáta Zeneművészeti Alapítvány benyújtott egy tervezetet arról, hogy mit szeretne 2017-ben
megvalósítani:  pünkösdi  és  adventi  koncertet  terveznek  a  zeneiskola  tanárai  és  növendékei,
valamint meghívott művészek fellépésével. (3. számú melléklet)

Az  előterjesztést  az oktatási,  kulturális,  ifjúsági  és  sportbizottság,  a  pénzügyi  bizottság,  a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a
közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így a bizottsági vélemények ismertetésére a
közgyűlés ülésén, szóban kerülhet sor. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

a Dunaújvárosi Zenei Egyesülettel és a Monarchia Zeneművészeti Egyesülettel kötött
közszolgáltatási szerződés megszűnéséről és a zenei programok jövőbeni támogatásával

kapcsolatos szándéknyilatkozatról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megállapítja,  hogy  az  Önkormányzat,  a
Dunaújvárosi  Zenei  Egyesület  és  a  Monarchia  Zeneművészeti  Egyesület  között  2009-ben
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megkötött  közszolgáltatási  szerződés ellehetetlenült,  ezért  az  jelen határozattal  az  megszűnik.
Felek egymással szemben semmilyen követeléssel nem élhetnek.

 Felelős:       a határozat közléséért: 
                      - a polgármester
                      a határozat közlésében való közreműködésért:

          - a jogi és szervezési igazgató

Határidő:    2016. december 30.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2017. évtől a
város  zenei  életének  szervezése  érdekében  a  Szonáta  Zeneművészeti  Alapítvánnyal  kíván
együttműködni,  a  2017.  évtől  a  költségvetési  rendeletébe  a  szervezet  támogatását  beépíti.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az e pontban elhatározottakat
a 2017. évi költségvetési előkészítése során vegye figyelembe. 

     Felelős:         - a költségvetés módosításáért:
         a jegyző
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

       Határidő:      a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2016. december 15.

                Izsák Máté sk.                                                              Hingyi László sk.
az oktatási, kulturális       a gazdasági és területfejlesztési 

        ifjúsági és sportbizottság                      bizottság elnöke
         elnöke

       Pintér Attila sk.          Tóth Kálmán s.k. 
pénzügyi bizottság    az ügyrendi, igazgatási és jogi 

        elnöke  bizottság elnöke               
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