
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2020. 02. 13.

Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati
közös működtetésére irányuló kérelem benyújtására 

Előadó: az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság elnöke
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána – Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Péter Kata ügyintéző

Meghívott: Őze Áron - igazgató

Véleményező     bizottságok:  
Oktatási, Kulturális és Társadalmi Kapcsolati Bizottság                                2020.02.11.
Ügyrendi, igazgatási és Jogi Bizottság 2020.02.11.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Az előadó-művészeti  szervezetek támogatásáról  és
sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló 2008.  évi  XCIX.  törvény 2019.  december 19.
napjától  hatályos  16.§  (4)  bekezdése  szerint,  ha  az  önkormányzat  az  önkormányzati
fenntartású  színház  részére  a  működéshez  szükséges  forrásokat  teljeskörűen  nem
biztosítja,  az  önkormányzat  a  Kormányhoz  közös  működtetésre  vonatkozó  kérelmet
terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig: március 1-jéig. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási 
Osztály

Iktatószám: 3955-4/2020

Ügyintéző neve: Péter Kata Ügyintéző telefonszáma: 25/544-308
Ügyintéző aláírása: Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána 

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika
Leadás dátuma: 2020. Ellenőrzés dátuma: 2020.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra 
Leadás dátuma: 2020. 02. Ellenőrzés dátuma: 2020. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb     megjegyzések:   



Javaslat 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati közös működtetésére

irányuló kérelem benyújtására 

Tisztelt Közgyűlés!

 2019.  december  19.  napjával  módosult  az  előadó-művészeti  szervezetek  támogatásáról  és
sajátos  foglalkoztatási  szabályairól  szóló  2008.  évi  XCIX.  törvény  (  a  továbbiakban:  előadó-
művészeti törvény). A hatályos jogszabály 16. §-a szerint: 
„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.”

Az  önkormányzati  fenntartású  színházak  állami  és  önkormányzati  közös  működtetése
kezdeményezésének határidejéről szóló 368/2019. (XII.30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a közös
működtetésére irányuló kezdeményezés határideje a kérelmezett közös működtetés megkezdése
évének március 1. napja, ez évben 2020. 03. 01.

A Bartók Színház esetében a 2019. évi finanszírozás az alábbiak szerint alakult:

Az intézmény költségvetése a költségvetési rendelet alapját: 376.376.000 Ft
Az önkormányzati saját forrás: 307.476.000 Ft

Művészeti támogatás:   41.300.000 Ft
Létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás:   27.600.000 Ft

Az állami támogatás mértéke a 2019. évben 18,31% volt, azaz   68.900.000 Ft

Figyelemmel arra, hogy a megállapodás feltételei még nem teljes mértékben tisztázottak, célszerű
az  Önkormányzat  kérelmét  mielőbb  benyújtani  annak  érdekében,  hogy  a  Kormánnyal  való
tárgyalások  során  az  önkormányzat  és  az  intézmények  számára  legkedvezőbb  feltételeket
tartalmazó megállapodást köthessük meg. 

A  bizottságok  a  közgyűlési  postázást  követően  tárgyalták  az  előterjesztést,  így  a  bizottságok
döntéseit az elnökök szóban ismertetik. 

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:



HATÁROZATI     JAVASLAT  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
..../2020. (II. 13.) határozata

 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza állami és önkormányzati közös
működtetésére irányuló kérelem benyújtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlése kezdeményezi  a
Bartók  Kamaraszínház  és  Művészetek  Háza  önkormányzati  és  állami  közös
működtetését  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  közös  működtetésre  irányuló
tárgyalások lefolytatására és a kapcsolódó dokumentumok aláírására azzal, hogy a
megtett intézkedésekről a Közgyűlést a soron következő ülésén tájékoztatni kell. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

    a humán szolgáltatási osztály vezetője
 

Határidő: a megtett intézkedést követő Közgyűlés időpontja

Dunaújváros, 2020. február 13. 

                                         
Szántó Péter s.k.

oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi

bizottság elnöke




