Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
2017. március 16. napján tartott ülésének jegyzıkönyvébıl:
42/2017. (III.16.) számú határozat

Tárgy: A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággal
Közszolgáltatási Szerzıdés megkötése
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta a „Javaslat
kulturális gazdasági társaságok közszolgáltatási szerzıdéseinek megújítására” címő
elıterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:
1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése dönt arról, hogy Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társasággal Közszolgáltatási Szerzıdést köt a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában, valamint az elıadó-mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben meghatározott, a
törvény erejénél fogva kötelezı és önként vállalt egyes kulturális feladatok ellátására
vonatkozóan – 2017. április 1. napjától 2022. március 31. napjáig terjedı határozott
idıtartamra – a jelen határozatban foglaltak szerint.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)

1.1. A közszolgáltatási szerzıdés alapján a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit
Korlátolt Felelısségő Társaság az alábbi feladatokat köteles elvégezni:
mőködteti a város elıadó-mővészeti színterét a Miskolc, Fábián u. 6/a. szám
(megbízotti székház) alatt található ingatlanban, ahol színvonalas elıadó-mővészeti
tevékenységet lát el és ezekhez kapcsolódó színvonalas kísérı rendezvényeket szervez
és bonyolít,
évadonként legkevesebb, az Emtv.-ben elıírt számú hangversenyt tart és teljesíti a
jogszabályban számára elıírt fizetı nézıszámot,
évadmősora szerkesztése során kiemelten kezeli a klasszikus nemzeti zenei repertoár
egyes darabjainak mősoron tartását, melynek érdekében évadonként legalább két
klasszikus magyar zenekari mővet bérletsorozataiban mősorra tőz,
repertoárja kialakítása során évadonként legalább egy kortárs magyar zenemővet
ısbemutatóként mősorra tőz, ezzel is elısegítve a kortárs magyar zenemővek
létrehozását és bemutatását; az adott bemutatót kiemelt eseményként kezelve
különbözı programokkal és kísérırendezvényekkel egészíti ki,
évadonként legalább két, különbözı korosztálynak szóló, az irányadó oktatási és
nevelési koncepció céljaihoz illeszkedı tartalmú gyermek és ifjúsági produkciót mutat
be, kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági korosztály zene- és
mővészetszeretı és értı fiatalokká nevelésére, nagy súlyt fektet az óvodai és
iskolarendszeren belüli és azon kívüli oktatás-nevelési, mővészetpedagógiai
programok megvalósítására, ennek érdekében az elıadásokat professzionális zenei
nevelési tevékenységgel egészíti ki, szakképzett szakemberek közremőködésével,
legjelentısebb elıadásairól kép- és hangfelvételeket készít, továbbá a közszolgálati
mősorszolgáltató számára – külön megállapodás alapján – lehetıvé teszi annak
egyidejő közvetítését, sugárzását, illetve rögzítését,
gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erısítésérıl, a professzionális külsı
és belsı kommunikációról, új közönségrétegek kinevelésérıl,
évadonként legalább 5 székhelyen kívüli, magyarországi koncertet ad,
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i) biztosítja jelenlétét a nemzetközi zenei életben, ily módon is képviselve és
népszerősítve a magyar kultúrát, hozzájárulva a magyar kulturális külpolitika
célkitőzéseinek megvalósításához, nemzetközi szakmai-mővészi kapcsolatrendszert
alakít ki és tart fenn, a hazai szakmai munka nemzetközi mővészeti életbe való
integrálása és folyamatos közvetítése érdekében,
j) tevékenysége során megfelel a legmagasabb szakmai minıségi követelményeknek,
ennek érdekében folyamatosan gondoskodik arról, hogy a társulatához tartozó
mővészek szakmai fejlıdése biztosított legyen. Ennek érdekében évadonként legalább
egy alkalommal, a társulat legalább 80%-ának részvételével, dokumentált módon
szakmai napot tart. Ezen túlmenıen folyamatosan biztosítja a társulat fejlıdéséhez
szükséges szakmai mőhelymunka feltételeit, mővészeti koncepciójában, évadtervében
a társulati mőködéshez, a mővészek fejlıdéséhez szükséges követelményeket érvényre
juttatja,
k) érvényesíti a fiatal, pályakezdı mővészek pályára lépésével és szakmai fejlıdésével
kapcsolatos ágazati érdekeket, melynek elısegítése érdekében aktívan együttmőködik
zenei mővészképzı intézményekkel,
l) növeli gazdálkodásának hatékonyságát, törekszik az államháztartáson kívüli források
elnyerésére,
m) megállapodás szerint együttmőködik Miskolc város kulturális és közéleti
szervezeteivel,
n) felkérésre együttmőködik a Megbízó kulturális nagyrendezvényeinek, fesztiváljainak
szakmai elıkészítésében és lebonyolításában,
o) kapcsolatot épít ki a határon túli, kiemelten a magyarok lakta területek zenemővészeti
intézményeivel, szervezeteivel,
p) nívós külföldi zenekarok és elıadómővészek meghívásával gazdagítja a miskolci
mővészeti életet, külföldi vendégszereplésekkel hozzájárul a város nemzetközi
kulturális elismertségének növeléséhez,
q) a miskolci közoktatási intézmények tanulói zenei nevelésének elısegítése érdekében,
együttmőködve közoktatási intézményekkel és a Filharmónia Kelet-Magyarország
Nonprofit Kft.-vel élızenei hangversenyeket, zenei bemutatókat tart, zenei
ismeretterjesztı alkalmakat biztosít,
r) teljesíti az Emtv. szerinti „nemzeti” minısítés megtartásához jogszabályban számára
meghatározott nézı- és elıadásszámot, valamint egyéb mővészeti elvárásokat,
s) eleget tesz a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézıtájékoztatási
kötelezettségeinek.
1.2. Az 1.1. pontban rögzített feladatok ellátásának finanszírozását a mindenkori
költségvetési rendeletben meghatározott összeg biztosítja.
1.3. Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság az alábbi
ingatlanokban látja el feladatait:
- 3525 Miskolc, Fábián u. 6/a.
- 3525 Miskolc, Rákóczi u. 5. (Mővészetek Háza)
Felelıs:
Végrehajtásért felelıs:
Közremőködik:
Határidı:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Gazdálkodási Kabinet
azonnal

2

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése felhatalmazza a
polgármestert, hogy jelen határozat szerinti feltételekkel a közszolgáltatási szerzıdést
megkösse és aláírja.
Felelıs:
Végrehajtásért felelıs:
Közremőködik:
Határidı:

Polgármester
Polgármesteri Kabinet
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Gazdálkodási Kabinet
2017. március 31.

k.m.f.
Dr. Alakszai Zoltán sk.
jegyzı

Dr. Kriza Ákos sk.
polgármester
A kiadmány hiteléül
kiadó

3

