
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
1.) A Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az Önkormányzat 2014.           
november 21-én közszolgáltatási szerződést kötött, mely 2020. december 31-éig hatályos. 
A cég ügyvezetője azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy az érvényben levő             
szerződés legyen módosítva, mert szükséges a szakmai feladatok aktualizálása, illetve a           
szerződés meghosszabbítását kérvényezik 2025. december 31-ig. 
Az előterjesztéshez mellékelem a benyújtott kérelmet, valamint a hatályos szerződést és az            
előkészített szerződésmódosítást. 
A beérkezett kérelemben foglalt módosításokon túl javasolok még két új pontot beépíteni a             
szerződésbe a vonatkozó jogszabályoknak (az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és         
sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. – továbbiakban: Tv., valamint            
az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII.         
15.) Korm. rendelet) történő megfelelés végett. 
  
2.) Az Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesülettel az Önkormányzat 2015. október           
12-én közszolgáltatási szerződést kötött, mely szerződés 2018. december 31-én lejár. Az           
Egyesület az elmúlt 3 évben szimfonikus zenekari nagykoncerteket adott az Önkormányzat           
rendezvényein, valamint oktatási-nevelési programot indított a kerületi óvodák és általános          
iskolák részére. Az Egyesület elnöke levelében megköszönte az eddigi együttműködést és           
javasolja, hogy az Önkormányzat a jövőben a Talentum Művészeti Nonprofit Kft.-vel kössön            
közszolgáltatási szerződést, mivel a Kft. fogja a későbbiekben ellátni azokat a feladatokat,            
melyet eddig az Egyesület látott el. 
Előterjesztésemhez csatolom az Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesület elnökének         
levelét, valamint az előzményeket (régi szerződést és annak módosításait), javaslom, hogy az            
Önkormányzat ugyanazon célokra kössön közszolgáltatási szerződést a Talentum Művészeti         
Nonprofit Kft.-vel, mely célokra az Ymiso Hungary Kulturális Közhasznú Egyesülettel          
kötött.  
Csatolom továbbá a Talentum Művészeti Nonprofit Kft. beérkezett kérelmét, valamint a cég            
alapító okiratát. 
A Talentum Művészeti Nonprofit Kft. a 2019. évi kerületi feladatok ellátásához 10.000.000,-            
Ft támogatási összeget jelölt meg. 
  
Önkormányzatunknak a többi előadó-művészeti szervezettel (MU Színház, Karinthy Színház,         
Budapesti Vonósok) megkötött szerződései 2025. december 31-ig vannak hatályban, így          
javasoljuk hogy ezen szervezetek esetében is ez a határidő legyen, hogy egységesen lehessen             
tárgyalni a jövőben az esetleges hosszabbításokat. 
  
A szervezetek számára azért is fontos a hosszabb idejű szerződés, mivel a Tv. értelmében a               
központi költségvetésből az előadó-művészeti szervezetek számára csak abban az esetben          



nyújtható támogatás, ha a szervezet az állammal vagy az önkormányzattal legalább 3 évre             
előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köt. 
  
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést és hagyja jóvá a            
Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. közszolgáltatási szerződésének        
módosítását, valamint hagyja jóvá azt, hogy az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést          
kössön a Talentum Művészeti Nonprofit Kft.-vel 2019. január 1-jétől 2025. december 31-ig a             
határozati javaslatban és annak mellékletében foglaltak szerint, továbbá a 2019. évi           
költségvetésben a Talentum Művészeti Nonprofit Kft. feladataihoz az Önkormányzat         
10.000.000,- Ft-ot biztosítson. 
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