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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 2021. december 31-én lejár. A szerződés módosítható,
vagy új szerződés köthető.
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Ügyintéző neve: Péter Kata
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Iktatószám: 37986-2/2021.
Telefonszáma: 06-25-544-308
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Diána
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JAVASLAT
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás
módosítására
Tisztelt Közgyűlés!
DMJV Önkormányzata és a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (a továbbiakban:
Színház) 2015. október 21. napján kötött fenntartói megállapodást, melynek 1. számú
módosítására 2016. október 20-án, 2. számú módosítására 2018. október 18-án került sor DMJV
Közgyűlése 664/2016. (X.20.), valamint 540/2018. (X.18.) határozatai alapján. A megállapodás
2021. december 31-én lejár. A szerződés X. pontjának értelmében a megállapodás módosítható,
vagy új szerződés köthető. (1. számú melléklet)
A Színház igazgató levele szerint a megállapodást változatlan tartalommal kívánják fenntartani. (2.
számú melléklet)
A Színház igazgatójával történt egyeztetés után készült el a határozat mellékleteként csatolt 3.
számú Módosító Okirat.
Változások:
- A megállapodás X. pontja az alábbiak szerint módosulna:
„ A Felek a megállapodást határozott időre, 2022. január hó 1-jétől 2022. december 31. napjáig
kötik, egyúttal rögzítik, hogy legkésőbb 2022. május hó 31. napjáig tárgyalásokat kezdenek a
meghosszabbítás tárgyában és amennyiben megállapodás születik közöttük, annak megfelelően
2022. szeptember 30-ig jelen Megállapodást módosítják, vagy új megállapodást kötnek.”
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.15.)
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése értelmében a fenntartói megállapodásban költségnemenként
fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez rendelt forrást.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. május 20-án az 1150/2020. (IV.10.) Korm.
határozatnak megfelelően 2021. december 31-ig Közös Működtetési Megállapodást kötött DMJV
Önkormányzatával a Színház közös működtetésére. (3. számú melléklet)
A megállapodás létrejöttének feltétele volt a részletes költségterv elkészítése.
Az előkészítő osztály javasolja, hogy fenti jogszabályi előírásnak eleget téve a költségterv
mellékletként képezze a Módosító Okirat elválaszthatatlan részét.
A megállapodást minden év október 31-éig meg kell küldeni a Pest Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztályának Oktatási és Kulturális Osztálya részére.
A bizottságok a közgyűlési postázást követően tárgyalták az előterjesztést, ezért a bizottságok
véleményeit az elnökök szóban ismertetik.
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
../2021. (X.21.) határozata
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás
módosításáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Bartók
Kamaraszínház és Művészetek Házával 599/2015. (X.15.) határozatával megkötött fenntartói
megállapodás 3. számú módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat
mellékletét képező 1. számú Módosító Okirat aláírására.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. október 29.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a módosító okirat 1
példányát (nyomtatott és elektronikus formában) küldje meg a Bartók Színház részére.
Felelős:
- a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője
Határidő: 2021. október 29.
Dunaújváros, 2021. október 21.

Szántó Péter
az oktatási, kulturális és társadalmi
kapcsolati bizottság elnöke

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

