
103/2021. (IV. 26.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 
intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 
veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 
2021. évi I. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat-és hatáskörét gyakorolva 
a következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere úgy határozott, hogy Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nevében együttműködési megállapodást köt a Filharmónia Magyarország 
Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, hogy – amennyiben az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által előadó-művészeti szervezetek többlettámogatására kiírt, 
EMT-TE-21 azonosítószámú pályázatán Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
támogatást nyer – a projekt keretében megvalósuló program lebonyolításába szakmai partnerként 
bevonja a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságot. 
 
Felelős:  Szita Károly polgármester 
Közreműködik: Decsi Andrea polgármesteri referens 
Határidő:  azonnal 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.  
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tematikus egyedi támogatási rendszert dolgozott ki az 
előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 
évi XCIX. törvény 7. § (1) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban nem szereplő (adott 
TEÁOR számmal rendelkező) előadó-művészeti vagy előadó-művészethez kapcsolódó 
tevékenységet folytató szervezetek, egyéni vállalkozók, önkormányzatok, szakmai 
érdekképviseletek, ernyőszervezetek 2021. évi többlettámogatására. 
 
A minisztérium a többlettámogatási rendszer keretében 2021. július 1. – 2022. június 30. között 
megvalósított projekteket finanszíroz. 
 
A modell célja, hogy a magyar előadó-művészeti szféra számára megteremtse a független, 
innovatív, sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A rendszer feladatának tekinti, 
hogy figyelembe vegye a gyermekek és fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatásért, a 
kultúra iránt egyelőre kevésbé vagy egyáltalán nem érdeklődők figyelme felkeltéséért és a 
kisebbségi létben élőkre különösen érzékeny előadó-művészeti alkotómunka támogatását. 
 
A Tér-Zene program támogatási kategória célja, hogy a városok, községek nyitott és zárt tereit élő 
klasszikus zenével rendszeresen megtöltse, amely olykor nem várt élményhez juttatja az arra 
sétálókat. A támogatási kérelmet benyújtók vállalják, hogy 30 alkalommal biztosítják a Tér-Zene 
programot a településeken. 
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A 30 alkalom megrendezésére igényelhető támogatás összege 7.5 millió forint. Az elnyerhető 
támogatásnak hála nemcsak országosan elismert művészeti együttesek produkcióit Kaposvárra 
tudnánk hozni, de városunk elismert művészeti csoportjai is előadási lehetőséget kapnának, a 
művészeti tevékenységükért járó tiszteletdíj anyagi segítséget is jelenthetne is számukra.  
 
A pályázati kiírás kötelezővé teszi, hogy a pályázó a megvalósítani kívánt program 
lebonyolításába bevonja a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint szakmai partnert. A nyertes önkormányzatoknak továbbá 
adatközlési kötelezettsége van a Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felé annak érdekében, hogy a Tér-Zene programok 
bekerüljenek egy országos, mindenki számára elérhető online adatbázisba. 
 
A fentieknek megfelelően a pályázathoz kötelezően csatolandó a Filharmónia Magyarország 
Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal aláírt együttműködési 
megállapodás. 
 
Kaposvár, 2021. április 26. 
 
 
 
   Szita Károly      dr. Csillag Gábor 
  polgármester                jegyző 


