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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 56/2013. (III. 28.)
határozatával munkaviszonyt létesített Ráckevei Annával 2013. július 1. napjától 2018. június
30. napjáig a Csokonai Színház igazgatói feladatainak ellátására.
A színház igazgatói feladata ellátására a pályázati eljárást az előadó-művészeti szervezet
vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól
szóló 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) foglaltaknak
megfelelően kell lefolytatni. A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értélmében a szakmai munka
folytonossága érdekében a pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója legalább hat
hónappal a határozott idejű jogviszony megszűnése előtt hirdeti meg.
A fentiekre tekintettel szükségessé válik a Csokonai Színház vezetői (igazgatói) munkakörének
betöltésére vonatkozó pályázat kiírása.
Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló
2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 39. § (2) bekezdésének megfelelően a
pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója írja ki.
Az Emtv. 39. § (1) bekezdése és a 41. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a költségvetési
szervként működő előadó-művészeti szervezetnél a munkáltató vezetőjével az Emtv.-ben
foglalt eltérésekkel a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban:
Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával kell
munkaviszonyt létesíteni. A munkaviszony legfeljebb öt évre létesíthető.
Az Emtv. 41. § (2) bekezdése szerint a vezető munkakörének betöltésénél megfelelően
alkalmazni kell az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályait
azzal, hogy az Mt. 211. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alól - indokolt esetben - a
munkáltatói jogkör gyakorlója felmentést adhat.
A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a pályázati felhívást a kultúráért felelős miniszter
által vezetett minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján közzé kell tenni.
A pályázati kiírás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata honlapján is megjelenik. A
közzététel napjának a minisztérium honlapján való megjelenést kell tekinteni.
A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése szerint a pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől
számított harminc munkanap.
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a pályázati felhívásnak
tartalmaznia kell a vezetői munkakör betöltésének feltételeit, a javadalmazást, a munkaviszony
kezdő és befejező időpontját, a munkába lépés napját, az előadó-művészeti szervezet éves
költségvetésének tervezett fő előirányzatait, valamint a fenntartó által meghatározott tartalmi
(az előadó-művészeti szervezet művészi arculatával, művészeti vezetésének módjával,
teljesítménymutatóival, a foglalkoztatással stb. kapcsolatos) követelményeket.
A Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése akként rendelkezik, hogy a vezető munkakörének
ellátásával szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal, vagy
legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlattal rendelkező
személy bízható meg.

A Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése, illetve (4) bekezdése meghatározza, hogy mi tekinthető
szakirányú felsőfokú végzettségnek, illetve szakmai gyakorlatnak. Szakirányú felsőfokú
végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény
alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy jogász, vagy
közgazdász szakképzettség.
Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet
alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő.
Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy
magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban eltöltött idő.
A Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a jogszabályban meghatározott
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzésének követelménye alól a
Kossuth-díjban, a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze és a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze, valamint a Magyarország Kiváló Művésze és Magyarország Érdemes Művésze
díjban részesített, valamint a művészet tudományterületen színházművészet, zeneművészet,
tánc- és mozdulatművészet tudományágban tudományos (PhD vagy DLA) fokozatot szerzett
személy mentesül.
A Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése alapján a miniszter a kinevezési jogkör gyakorlójának
javaslatára a szakirányú felsőfokú végzettség, szakképzettség megszerzésének követelménye
alól felmentést adhat, ha a felsőfokú végzettségű pályázó rendelkezik előadó-művészeti
szervezetben szerzett legalább ötéves vezetői gyakorlattal.
A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati
dokumentáció vagy személyes konzultáció lehetőségének biztosításával megfelelő tájékoztatást
kell nyújtani a pályázó számára a szervezetről, beleértve annak aktuális gazdasági helyzetét is.
A pályázati dokumentáció előkészítéséről és a személyes konzultáció lehetőségének
biztosításáról a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztálya
gondoskodik.
A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatok
véleményezésére szakmai bizottságot kér fel, melynek tagjai:
a) a miniszter által létrehozott Színházművészeti Bizottság (az Emtv. 5/A. § (2) bekezdése
alapján) négy,
b) a miniszter egy,
c) a munkavállalók és az előadó-művészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló
jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű többséggel választott egy,
d) az előadó-művészeti szervezetnél a pályázati felhívás közzétételét megelőző hónap 1. napján
legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy, továbbá
e) az előadó-művészeti szervezet fenntartójának két képviselője.
A szakmai bizottság tagjának – a fenntartó részéről – javaslom felkérni:
a) Komolay Szabolcs alpolgármestert és
b) Dr. Mazsu Jánost, a Kulturális Bizottság elnökét.
A Korm. rendelet 5. § (1) - (3) bekezdése szerint a pályázatokat véleményező szakmai bizottság

ülését a benyújtási határidőt követő harminc napon belül szükséges megtartani. A bizottság
véleményének megfogalmazásához a tagok többségének jelenléte szükséges. A pályázatok
véleményezése a pályázók személyes meghallgatását követően, pályázatonként történik, a
pályázat támogatottságára vonatkozó szavazás és összegző vélemény megfogalmazása
keretében. A szakmai bizottság több pályázatot is támogathat. Támogatottnak azt a pályázatot
kell tekinteni, amely a jelen levő bizottsági tagok többségének támogató szavazatát megkapta.
A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében a munkakör betöltéséről - a szakmai bizottság
véleményét is mérlegelve - a kinevezési jogkör gyakorlója a szakmai bizottság ülését követő 30
napon belül, önkormányzati fenntartó esetén a következő képviselő-testületi ülésén dönt.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése és a 2008.
évi XCIX. törvény 39-41. §-a, valamint a 155/2017. (VI. 15.) Korm. rendelet alapján
1./ pályázatot ír ki a Csokonai Színház vezetői (igazgatói) munkakörének ellátására a melléklet
szerint.
2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívásnak a
kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján és Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzatának honlapján történő közzétételéről.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: a Humán Főosztály vezetője
3./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a pályázati dokumentáció
előkészítéséről és a személyes konzultáció lehetőségének biztosításáról.
Határidő: azonnal
Felelős: a Kulturális Osztály vezetője
4./ Felkéri Komolay Szabolcs alpolgármestert és Dr. Mazsu Jánost a Kulturális Bizottság
elnökét a szakmai bizottság tagjaiként a pályázatok véleményezésére a munkáltatói jogkör
gyakorlója képviseletében, a Színházművészeti Bizottság négy, az Emberi Erőforrások
Minisztériumát vezető miniszter egy, a Csokonai Színház munkavállalói és az előadóművészeti szervezetnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak által egyszerű
többséggel választott egy, valamint a Csokonai Színháznál a pályázati felhívás közzétételét
megelőző hónap 1. napján legnagyobb létszámú tagsággal rendelkező szakszervezet egy
képviselőjével együtt.
5./ Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére a szakmai bizottság további
tagjainak a Színházművészeti Bizottság, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Csokonai
Színház részéről történő delegálása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: a polgármester
A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.
Debrecen, 2017. december 4.
Dr. Papp László
polgármester

