Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. december 14.
Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Előadó:
az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Előkészítő:
dr. László Borbála a humán szolgáltatási osztály vezetője
Bokor Zsuzsanna kulturális ügyintéző
Meghívott:
Stermeczki András, evangélikus lelkész
Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság
2017.12.12
pénzügyi bizottság
2017.12.12
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
2017.12.12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság
2017.12.12.
A napirendi pont rövid tartalma: Az önkormányzat és a Dunaújvárosi Evangélikus
Egyházközség 1999-ben Együttműködési megállapodást kötött, amit felek 2008-ban módosítottak.
Az azóta történt változások indokolják a szerződés felülvizsgálatát, új szerződés megkötését,
amely tartalmában a korábbin alapul. Stermeczki András evangélikus lelkész és Barta Endre
képviselő észrevételeit is csatoljuk a javaslathoz.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály
Iktatószám: 24799-6/2017.
Ügyintéző neve: Bokor Zsuzsanna sk.
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-151
Ügyintéző aláírása:
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála sk.
I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma:
Ellenőrzés dátuma: ---Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné sk.
Leadás dátuma: 2017. december
Ellenőrzés dátuma: 2017. december 4.
Észrevétel:
Van/Nincs
Amennyiben van:
II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy:
Leadás dátuma: 2017.december 5.
Törvényességi észrevétel:
Amennyiben van:

Dr. Petánszki Lajos sk.
Ellenőrzés dátuma: 2017. december 5.
Van/Nincs

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:

egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére
Tisztelt Közgyűlés!
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1999. októberében együttműködési
megállapodást kötött az Evangélikus Egyházközséggel az evangélikus templomban tartandó
koncertek számáról, és egyéb feltételeiről, amit szerződő felek 2008. évben módosítottak. (1.
számú melléklet)
A szerződés előzménye az volt, hogy az evangélikus egyház a '90-es évek elején
kedvezményesen kapta meg azt a telket, amelyen a templom felépülhetett, cserébe vállalta azt,
hogy az épület a város koncerttermeként is funkcionál, 1992-ben erről adásvétellel vegyes
ajándékozási szerződést kötöttek.
A szerződés teljesült, és az építmény közös használatának rendjét rögzítette a csatolt szerződés.
A 2008. évi szerződésmódosítás értelmében évente 15 koncertre kerülhet sor, 2017. évben az
előterjesztés készítéséig 6 koncertet engedélyeztünk.
Mivel a koncertek száma az utóbbi 3-4 évben tartósan 10 alá csökkent, ezért szükségessé vált a
szerződés felülvizsgálata.
Szeptemberben egy egyeztető megbeszélésre hívtuk a város zenei szervezeteit és az érintett
oktatási intézmények vezetőit, ahol az 1. napirend az evangélikus templommal kötött szerződés
volt. (A megbeszélésről készített feljegyzés a szerződés 2. számú melléklete.)
A megbeszélésen elhangzottak:
Bokor Zsuzsanna, kulturális ügyintéző:
 a koncertek száma lecsökkent évi 10 alá, ami azt jelenti, hogy több mint 60 E Ft-jába kerül
egy koncert az önkormányzatnak,
 megszűntek kórusok (Viadana, Bonavox)
 a Zenei Egyesület is megszűnt,
 korábban az iskolákat vissza kellett utasítani adventi időszakban: mindenki itt akarta tartani
a karácsonyi ünnepségét, mára ez megszűnt,
 a január 22-ei ünnepi koncert átkerült a Bartókba. (A templomban többnyire hideg van, a
Bartók nézőtere viszont nagy, a közönség nem tudja megtölteni.)
Szükség van-e továbbra is arra, hogy a város koncertteremként vegye igénybe az evangélikus
templomot?
Dőr Gabriella (Sándor F. AMI) elmondta, hogy évente 2 koncertet hagyományosan a templomban
tartanak meg, mert azok ebben az egyházi miliőben érvényesülnek a legjobban, ezek a pünkösdi
és adventi koncertek. Télen hideg az épület, jó lenne, ha a fűtést felerősítenék.
Könyves Ágnes (Vegyeskar) elmondta, hogy a Vegyeskar a reformáció 500. évfordulója alkalmából
szeretne hangversenyt adni a templomban.
Fazekas Andrea (Móricz Zs. Ált. Iskola) szerint az iskolai adventi koncertek azért nem a
templomban vannak, mert annak a befogadóképessége kicsi ehhez. A Móricz Zs. Általános Iskola
minden évben a templomban tartja meg a jótékonysági pedagógus koncertet.
A Magyar Kultúra napján a díjátadással egybekötött koncert helyszínének a jelenlevők javasolták a
Városháza „C” szárnyát.

Összegezve: Az evangélikus templomban tartandó koncertekre továbbra is igény van, azzal, hogy
az előadásszám kb. a felére csökkent.
Javasoljuk az új szerződésben az előadásszám évi 10 alkalomra változtatását. Az átalánydíj
összegét a határozatban és a szerződéstervezetben kipontoztuk.
A csatolt szerződéstervezet az 1999-ben megkötött megállapodáson alapul, aktualizálva azt.
(Változások a fent meghatározottakon túl: szerződő felek adatai, kormányzati funkció feltüntetése,
Pro Cultura Intercisae Díj átadása kikerül, hivatali változások átvezetése stb.)
Az Együttműködési megállapodás a határozat melléklete lesz.
Barta Endre képviselő úr javaslatára novemberben a bizottságok levették napirendjükről az
előterjesztést. A képviselő úr és Stermeczki András evangélikus lelkész a 3. számú mellékletként
csatolt levelükben tájékoztatást adnak arról, hogy az evangélikus templomban a koncertek mellett
milyen kulturális tevékenység folyik: előadások, kiállítások, illetve hagyományosan a templom
kertjében vagy a templomtérben tartja az önkormányzat a június 4-ei megemlékezéseket. Kérik,
hogy az önkormányzat „ne szűkítse a megállapodás keretét”. A trianoni megemlékezésről szól a
csatolt szerződéstervezet 9. pontja. Tekintettel arra, hogy a szerződés kiindulópontja, hogy az
önkormányzat mint igénybevevő mire és milyen eljárást követően veheti igénybe a templom
épületét, így az egyház által szervezett kulturális programokat nem javasoljuk beilleszteni a
megállapodásba.
A kiegészített előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság, a pénzügyi bizottság,
a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság a
közgyűlési előterjesztések postázása után tárgyalta, így véleményük ismertetésére a közgyűlés
ülésén, szóban kerülhet sor.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:
HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…/2017. (XII.14.) határozata
a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta Dunaújvárosi Evangélikus
Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött Együttműködési megállapodást, a
felülvizsgálat eredményeként a jelen határozat mellékletét képező új Együttműködési
megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:

Határidő:

- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
2017. december 28.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a
Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség részére a 2018. évi költségvetési rendeletébe …….,- Ft
támogatást épít be.
Felelős:

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

Határidő:

- a humán szolgáltatási osztály vezetője
2017. december 28.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban
elhatározottakat a 2018. évi költségvetés előkészítése során vegye figyelembe.
Felelős:
- a költségvetés módosításáért:
a jegyző
- a költségvetés módosításában való közreműködésért:
a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő:
a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja

Dunaújváros, 2017. december 14.

Izsák Máté s.k.
az oktatási, kulturális
ifjúsági és sportbizottság
elnöke

Pintér Attila sk.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László sk.
a gazdasági és területfejlesztési
bizottság elnöke

Tóth Kálmán sk.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság
elnöke

