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Másolatot kap: "Unger Erika"; "Komlósi Péterné"; "anna.macsai@emmi.gov.hu"; "Krucsainé Herter Anikó"
Tárgy: RE: (továbbított) Kiegészítés a NEÉT ülés összehívásának kezdeményezéséhez
Dátum: 2018. január 23. 10:15:00
Fontosság: Magas

Tisztelt Elnök Úr!
 
 
A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége – egyetértve a  NEÉT rendkívüli ülésének
összehívására és napirendi pontjaira vonatkozó korábbi javaslatokkal – kéri az alábbi
napirendi pont felvételét is:
 
„Állásfoglalás kialakítása az önkormányzati fenntartású szimfonikus zenekarok központi
támogatásának megemelésével egyidejuleg jelentkezo, a fenntartói támogatás
csökkentésére vonatkozó tervekrol”
 
Indoklásunk:
A szimfonikus zenekarok 2018-as állami támogatásába bekerült az az összeg, mely az
1787/2016 (XII. 17.) és 1812/2016. (XII. 20.) Korm. határozatok alapján az EMMI és az NMI
között létrejött 64980/2016/KULTIG sz. támogatói okirat, majd az NMI és az egyes
zenekarok között létrejött megállapodás alapján, a 2017-re megállapított direkt állami
támogatáson felül a zenekarok számára külön forrásként állt rendelkezésre és a megkötött
megállapodások szerint került felhasználásra, elsosorban a terület munkavállalóinak
jövedelmi helyzetének javítását szolgálta. Azzal, hogy az intézkedés minden különösebb
értelmezés, a felhasználásra vonatkozó szabályozás nélkül ment végbe, azaz a fenntartók
számára semmiféle kötöttség nem keletkezett, fennáll annak lehetosége, hogy a fenntartói
támogatásokat az állami támogatás növekményével (vagy annak egy részével) csökkentsék.
Ebben az esetben a hivatkozott kormányhatározatok és támogatói okirat állami
célkituzései nem valósulnak meg, a zenekarok 2018-ban nem jutnak hozzá a 2017-ben
plusz forrásként jelentkezett összeghez, vagy annak egy részéhez.
 
Úgy véljük, hogy – amennyiben  jogi kényszeríto eszközök utólag nem is építhetok be az
eredeti állami cél szerinti felhasználás érdekében – a fenntartók számára iránymutató
lehet egy, az EMMI által kibocsátandó értelmezo körlevél. A fenntartók figyelmét fel
kellene hívni arra, hogy 2018-ra az állami támogatások – leolvasható módon – pontosan
a 2017-ben a NMI-n keresztül juttatott külön forrás összegével emelkedtek, és az állam
kifejezett célja, hogy ez az összeg 2018-ban is javítsa a zenekarok költségvetési
helyzetét, azaz 2018-ban is felhasználhatók legyenek az NMI-vel 2017-re megkötött
megállapodások szerinti célokra.
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Üdvözlettel,
 
Kovács Géza
elnök
sk
 
Popa Péter
fotitkár
sk
 
Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége
1087 Bp. Kerepesi út 29/b
LEVELEZÉSI CÍM:
1222 BUDAPEST, Fenyotoboz u. 6.
 

+36/30 20 37552
info@aho.hu
info@zenekarujsag.hu
www.aho.hu
www.zene-kar.hu
 
 
From: László Gyimesi [mailto:gylaci52@gmail.com] 
Sent: Thursday, January 18, 2018 8:55 PM
To: alexov.lyubomir@parlament.hu; asboth.aniko@vojtinababszinhaz.hu; Bodkin Monty
<balazs1028@t-online.hu>; Angela Császár <csangica@gmail.com>; magyarszinhazitarsasag@t-
online.hu; ertl.peter@tancszinhaz.hu; gyimesi.laszlo@mztsz.hu; geza.hegedus@t-online.hu;
Kollár Éva <kollare@t-online.hu>; kovacs.geza@mtva.hu; Marosi Antal <tradiokp@gmail.com>;
mihalyigyozo@freemail.hu; Zoltán Nagy <nagy@sinarts.org>; szenteit@ph.debrecen.hu;
polgarmester@ph.debrecen.hu; Annamária Radnai <radnaiam@gmail.com>;
stauberno@freemail.hu; solymositamas@opera.hu; Titkárság Magyar Táncmuvészeti Egyetem
<titkarsag@mtf.hu>; Gábor Szucs <szucsgabor.medve@gmail.com>; vas.bence@pte.hu;
titkarsag@fesz.org; Magyar Színházi Társaság <magyarszinhazi.tarsasag@t-online.hu>; Gyimesi
László <mztszgyimesi@t-online.hu>; marosi.antal@maciva.hu; staub.erno@pte.hu;
guitar@art.pte.hu; szucs.gabor@poszt.hu; gabor.mate1098@gmail.com; Eva Kollár
<kollare1017@gmail.com>; titkarsag@fesz.hu; mjvsz@mjvsz.hu; Popa Péter
<popa.peter1@gmail.com>; NagyneVM@budapest.hu
Cc: Unger Erika <erika.unger@emmi.gov.hu>; Komlósi Péterné
<peterne.komlosi@emmi.gov.hu>; anna.macsai@emmi.gov.hu; Krucsainé Herter Anikó
<aniko.herter.krucsaine@emmi.gov.hu>
Subject: Fwd: (továbbított) Kiegészítés a NEÉT ülés összehívásának kezdeményezéséhez
 
Tisztelt NEÉT tagok!
 
Alább továbbítom a FESZ kezdeményezését a már indítványozott NEÉT ülés
napirendjéhez.
Várom a szíves válaszokat a soron kívüli NEÉT ülésrol a tisztelt tagoktól.
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Üdvözlettel
Gyimesi László
 
 
---------- Továbbított levél ----------
Feladó: "Dr. Gyimesi László" <gyimesi.laszlo@mztsz.hu>
Dátum: 2018. január 18. 20:28
Tárgy: (továbbított) Kiegészítés a NEÉT ülés összehívásának kezdeményezéséhez
Címzett: gylaci52@gmail.com

Továbbított levél Független Eloadó-muvészeti Szövetség
<fesz2012@gmail.com>
-------------------------------------------
Dátum: Thu, 18 Jan 2018 18:44:33 +0100
Feladó: Független Eloadó-muvészeti Szövetség
<fesz2012@gmail.com>
Válaszcím: Független Eloadó-muvészeti Szövetség
<fesz2012@gmail.com>
Téma: Kiegészítés a NEÉT ülés összehívásának
kezdeményezéséhez
Címzett: Dr. Gyimesi László <gyimesi.laszlo@mztsz.hu>

Tisztelt Titkár Úr!

Kérem, hogy *az eloadó-muvészeti szervezetek nyilvántartásának
nyilvánossága és az ügyfélbarát hatósági ügyintézés és
igazgatási
szolgáltatások kialakítása témát* a Független
Eloadó-muvészeti Szövetség
által kezdeményezett tanácsülés tárgyában írt levélhez
kapcsolódó
kiegészítésként a NEÉT tagjai részére (a csatolt mellékletekkel)
szíveskedjen megküldeni, és – amennyiben az ülés
összehívására sor kerül -
a Nemzeti Eloadó-muvészeti Érdekegyezteto Tanács ülésének
napirendjére
önálló napirendi pontként szíveskedjen felvenni.

Tisztelettel,

Rihay-Kovács Zita

FESZ Elnökség
06 70 4092851
ᐧ

----------------------------------------------
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