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Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói
megállapodás módosítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála osztályvezető
                                Péter Kata ügyintéző
Meghívott:             Őze Áron, BKMH igazgatója

Véleményező bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018.10.09.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018.10.09.

A napirendi pont rövid tartalma: Az előadó-művészeti  szervezetek támogatásáról  és
sajátos foglalkoztatási szabályairól  szóló 2008. évi XCIX. törvény a színházat fenntartó
önkormányzatok  számára  a  központi  támogatás  feltételeként  írja  elő  az  ún.  fenntartói
megállapodás megkötését. A BKMH-val kötött fenntartói megállapodás 2018. december
31-én lejár. A szerződés módosítható, vagy új szerződés köthető. A színház igazgatója
megküldte a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 24166-3/2018.
Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása: s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok: - 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018.09.26. Ellenőrzés dátuma: 2018.09.26.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: - -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás
módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és  sajátos  foglalkoztatási  szabályairól
szóló  2008.  évi  XCIX.  törvény  16.  §-ában  foglaltak  alapján  Önkormányzatunk  ún.  fenntartói
megállapodást  kötött  a  Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Házával  2015.  október  hó  21.
napjával.  A 3  évre  szóló  megállapodás  megkötése  a  központi  támogatás  odaítélésének  egyik
alapfeltétele. 

 A 2008. évi XCIX. törvény 16. § -a:

„(2)A központi költségvetési támogatás önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet
számára csak abban az esetben nyújtható, ha az az önkormányzattal a támogatás folyósításakor
hatályos,  legalább  hároméves  fenntartói  megállapodást  kötött.  Fenntartói  megállapodás  csak
teljes  naptári  évre  köthető.  Nem  kell  fenntartói  megállapodást  kötnie  az  előadó-művészeti
szervezetnek a vele közszolgáltatási szerződést kötött önkormányzattal.

DMJV  Önkormányzata  és  a  Bartók  Színház  2015.  október  21.  napján  kötött  fenntartói
megállapodást,  melynek utolsó (1. számú) módosítására 2016. október 20-án került  sor DMJV
Közgyűlése  664/2016.  (X.20.)  határozata  alapján.  (1.  számú melléklet)  A megállapodás  2018.
december 31-én lejár. A szerződés X. pontjának értelmében a megállapodás módosítható, vagy új
szerződés köthető.

A színház igazgatója megküldte a megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát.  (2. számú
melléklet) 

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatójával történt egyeztetés után készült el a
határozat mellékleteként csatolt Módosító Okirat. 

Változások: 

-  Az 1.  számú Módosító Okiratban számlavezető bank neve és az elszámolási számla száma
változott.

- A megállapodás IV. 1. pontot az alábbi szövegrésszel bővül:

„  -  próbahelyet  és  drámapedagógust  biztosítunk  a  Violin  Alapfokú  Művészeti  Iskola  részére
alapfokú művészeti oktatás céljára”

-  V. 5. pontja az alábbiak szerint módosul:

„ A Színház az Önkormányzat tulajdonát képező és a Színház használatában lévő ingó és ingatlan
vagyonra vonatkozóan köteles a törvényi előírásoknak és az intézményi leltározási szabályzatnak
megfelelően  leltárt  készíteni  jelen  megállapodás  időtartama  alatt  kétévente,  december  31-i
fordulónappal.”

-  VI. 1. a.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„  a.) a központi költségvetésből az Emtv. 17. § alapján az előadó-művészeti szervezet szakmai
programjának  megvalósításához  művészeti  támogatás,  és  az  előadó-művészeti  szervezet
feladatellátással összefüggő működési kiadásaihoz működési támogatás illeti meg.” 

- VII. 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A  Színház  tárgyévre  vonatkozó  központi  költségvetési  és  önkormányzati  működési
támogatásának összegét és a támogatások egymáshoz viszonyított arányát az Önkormányzat az
adott évekre vonatkozóan a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg.”



- VIII. 2. b.) pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Színház köteles  az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló
428/2016.  (XII.15.)  Korm.  rendelet  szerinti  –  az  érintett  előadó-művészeti  évadra  vonatkozó  –
művészeti  évad-beszámolót,  valamint  a  létesítménygazdálkodási  célú  működési  támogatás
mértékének  megállapításához  szükséges  adatokat  a  jogszabályban  meghatározott  határidőt
megelőzően 7 nappal az Önkormányzat részére nyomtatott és elektronikus formában megküldeni.”

- VIII. 2. c.) pontjában a „mindenkor hatályos miniszteri rendelet” szövegrész „mindenkor hatályos
kormányrendelet”-re módosul.

- X. pontja az alábbiak szerint módosul:

„  A Felek a megállapodást határozott időre, 2019. január hó 1-jétől 2021. december 31. napjáig
kötik,  egyúttal  rögzítik,  hogy legkésőbb 2021.  május  hó 31.  napjáig  tárgyalásokat  kezdenek a
meghosszabbítás tárgyában és amennyiben megállapodás születik közöttük, annak megfelelően
2021. szeptember 30-ig jelen Megállapodást módosítják, vagy új megállapodást kötnek.”

A megállapodást és a Módosító Okiratot minden év október 31-éig meg kell küldeni a Pest Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Oktatási és Kulturális Osztálya részére. 

Az előterjesztést az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 2018. október 9-én tárgyalta és 7
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést 2018. október 9-én tárgyalta és 5 igen
szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

../2018. (X.18.) határozata
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás

módosításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerint elfogadja a Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Házával  – a 2008.  évi  XCIX.  törvény 16.  §-ára figyelemmel  –
599/2015.  (X.15.)  határozatával  megkötött  fenntartói  megállapodás  módosítását.  A Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 2. számú Módosító Okirat ,
valamint a megállapodás egységes szerkezetének aláírására.
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

   a  polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:  2018. október 26.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy  az  eredeti
megállapodás, valamint a Módosító Okirat 1-1 példányát  (nyomtatott és elektronikus formában)
küldje meg a  Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Oktatási és Kulturális Osztálya
részére
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:

   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő:  2018. október 29.

Dunaújváros, 2018. október 18.

                 Izsák Máté s.k.    Tóth Kálmán s.k.
     az oktatási, kulturális, ifjúsági az ügyrendi, igazgatási és jogi
         és sportbizottság elnöke             bizottság elnöke


