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BESZÁMOLÓ 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 
2018. december 13-án tartandó ülésére 

Tárgy: Képviselői kérdés és arra adott válasz az előadó-művészeti TAO pénzek 
eltörlésével kapcsolatban 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Király József képviselő úr 2018. december 3. napján – az előadó-művészeti TAO pénzek 
eltörlésével kapcsolatban - részemre megküldött kérdéseire az alábbi válaszokat adom. 

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények 
adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény 29. §-a megszüntette az 
előadó-művészeti szervezetek társasági adón keresztüli támogatását 2019. január 1-jétől. 
 
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár 2018. november 9-én tájékoztatást tartott az előadó-
művészeti szervezetek vezetőinek a jövőbeni tervekről és ígéretet tett a szervezetek jövőbeni 
támogatására. 
Több javaslat is elhangzott a tervezett támogatási rendszerrel kapcsolatban: 

- a nemzeti és kiemelt minősítésű szervezetek mindenképpen részesülnek támogatásban, 
- a korábbi jogszabályi előírásokkal megegyezően a jegybevétel képezné a támogatás 

alapját, 
- az elmúlt 3 év befogadott társaságiadó-kedvezmény igénybevételére jogosító támogatás 

átlaga alapján kerülne meghatározásra a támogatás összege, 
- várhatóan központilag vagy központi költségvetésből kerülnek kiosztásra a 

támogatások, elképzelhető, hogy pályázati úton, 
- várhatóan több részletben kerülnek a támogatási összegek kiutalásra, az első részletre 

már 2019. év tavaszán sor kerülhet. 

Az államtitkár úr vezetésével jelenleg is zajlanak az egyeztetések a feltételrendszer és a 
szabályok kialakításával kapcsolatban, mely segítségével a TAO támogatások helyébe lépő 
forrás elosztásra kerülhet. 
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása miatt a 
Katona József Színház és a Ciróka Bábszínház költségvetése csökkentett kiadási és bevételi 
főösszeggel került megtervezésre. Amennyiben hatályba lép olyan jogszabály, melynek 
eredményeként a két intézmény közvetlenül vagy az önkormányzaton keresztül támogatásban 
részesül, annak összege beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe. 
 



A korábbi szabályozás gyakorlati megvalósítása alapján elmondható, hogy az előadó-
művészeti szervezetek a TAO felajánlásokat nagyrészt az év második felében, illetve év végén 
tudták realizálni. Figyelemmel erre, továbbá az önkormányzat által eredeti előirányzatként 
biztosított finanszírozás nagyságrendjére, a 2019. január 1-jével hatályba lépő változások az 
érintett intézmények működését, a szakmai munka színvonalát nem befolyásolja. 
 

Kecskemét, 2018. december 10. 

                                                              Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
                                                           alpolgármester 



 

HATÁROZAT-TERVEZET 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
 ....... /2018. (XII.13.) határozata 
Képviselői kérdés és arra adott válasz az előadó-művészeti TAO pénzek eltörlésével 
kapcsolatban 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 
alpolgármester 22463-18/2018. számú beszámolóját és az alábbi határozatot hozta: 

A közgyűlés a fenti tárgyban készült beszámolóban foglaltakat elfogadja. 


